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Javni razpisi

Št. 0142-0001/2016-7 Ob-2432/16

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05), in 15. člena 
statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10, 
93/12, 69/14 in 19/15), izdaja župan Občine Kuzma 
Jožef Škalič

Popravek
V popravku javnega razpisa za podelitev koncesi-

je za opravljanje nadomestne fizioterapije na območju 
Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 36/16) se besedilo 
»Razpisni rok za oddajo ponudb je do torka, 14. junija 
2016 do 15. ure« briše in se nadomesti z naslednjim 
besedilom:

»Razpisni rok za oddajo ponudb je do četrtka, 
30. junija 2016 do 15. ure«.

in
besedilo »Odpiranje ponudb bo v sredo, dne 15. ju-

nija 2016 ob 9.30, v prostorih občinske uprave Občine 
Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma« briše in se nadome-
sti z naslednjim besedilom:

»Odpiranje ponudb bo v sredo, dne 5. julija 2016 
ob 15.30, v prostorih občinske uprave Občine Kuzma, 
Kuzma 60c, 9263 Kuzma«.

Občina Kuzma

Št. 3310-45/2015/2 Ob-2414/16

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi:

– 12. člena Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč 
za zagon dejavnosti za mlade kmete (Uradni list RS, 
št. 55/15 in 38/16), (v nadaljnjem besedilu: uredba za 
mlade kmete);

– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, 
str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano ured-
bo Komisije (EU) 2016/142 z dne 2. decembra 2015 
o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge III k Uredbi 
(EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L št. 28 z dne 4. 2. 2016, str. 8–11), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1305/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o finan-
ciranju, 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 spremenjene 
z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2016/417 z dne 
17. marca 2016 o izključitvi nekaterih odhodkov držav 
članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega 
sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije 
(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 1509) 
(UL L št. 75 z dne 22. 3. 2016, str. 16–56), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1306/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi ne-
katerih prehodnih določb glede podpore za razvoj pode-
želja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in nji-
hove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, 
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, 
pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne ka-
zni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za 
razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 
z dne 20. 6. 2014, str. 48);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pod-
pori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih 
določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 
z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Ured-
be (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 
z dne 31. 7. 2014, str. 18), (v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 808/2014/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 
z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, 
ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo 
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, zadnjič spremenjena 
z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2333 z dne 
14. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe 
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(EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, 
ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo 
(UL L št. 329 z dne 14. 12. 2015, str. 1), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 809/2014/EU);

– Programa razvoja podeželja Republike Sloveni-
je za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim 
sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi 
programa razvoja podeželja Republike Slovenije za pod-
poro iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spre-
menjenim z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 23. 3. 
2016 o odobritvi spremembe programa razvoja pode-
želja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi 
Izvedbenega sklepa C(2015)849, št. CCI 2014 SI 06 RD 
NP 001, (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) ki sta 
dostopna na spletni strani ministrstva ter na spletni stra-
ni programa razvoja podeželja (http://www.program-po-
dezelja.si), objavlja

javni razpis za podukrep 6.1
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete  

za leto 2016

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega 
razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske 
dejavnosti. 

Razpisana 
sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12.000.000 EUR. Od tega za 
sklop A 10.000.000 EUR in za sklop B 2.000.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:
– 9.600.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU
– 2.400.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – 
slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 %, delež Republike 
Slovenije znaša 20 %.

Vrsta javnega 
razpisa:

ZAPRTI 

Začetek vnosa 
vlog in zaključek 
javnega razpisa: 

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (v nadaljnjem 
besedilu: podukrep 6.1), velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
do 17. 8. 2016.
Vnos vlog v elektronski sistem in predložitev vlog poteka od 11. 7. 2016 do vključno 17. 8. 2016 
do 24. ure.

Cilja podukrepa: – Izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev.
– Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Informacije 
o razpisu:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana
tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS

2. Predmet podpore
2.1. Skladno s 4. členom uredbe za mlade kme-

te je predmet podpore dodelitev nepovratnih sredstev 
mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske 
dejavnosti.

3. Upravičenec
3.1. Skladno s 5. členom uredbe za mlade kmete je 

upravičenec do podpore v okviru podukrepa 6.1 mladi 
kmet, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 
18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in 
ustrezno usposobljenost v skladu s točkama 4.2.7. in 
4.2.8. tega javnega razpisa ter prvič vzpostavlja kmetijo.

3.2. Skladno z drugim odstavkom 5. člena uredbe 
za mlade kmete, je mladi kmet iz prejšnje točke tega 
javnega razpisa fizična oseba, ki je edini nosilec kmetij-
skega gospodarstva – kmetije.

3.3. Skladno s tretjim odstavkom 5. člena uredbe za 
mlade kmete ob oddaji vloge na javni razpis vzpostavi-
tev kmetije še ne sme biti končana.

3.4. Skladno s četrtim odstavkom 5. člena uredbe 
za mlade kmete se kot vzpostavitev kmetije šteje, da je 
upravičenec:

3.4.1. postal izključni lastnik ali solastnik kmeti-
je skupaj z zakonskim, zunajzakonskim partnerjem ali 
partnerjem registrirane istospolne skupnosti v obdobju 
največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis;

3.4.2. postal nosilec kmetije v obdobju največ 
24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis, kar je 
razvidno iz registra kmetijskih gospodarstev (v nadalj-
njem besedilu: RKG);

3.4.3. ne glede na določbo prejšnje točke je lah-
ko postal nosilec kmetije v obdobju več kot 24 mese-
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cev pred oddajo vloge na javni razpis, če pred tem obdo-
bjem še ni prejel sredstev iz naslova ukrepov kmetijske 
politike, razen ukrepov programa razvoja podeželja, iz 
katerih se sofinancirajo izobraževanja, in sicer ukrepa 
111 usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in 
živilstvu iz Programa razvoja podeželja Republike Slo-
venije za obdobje 2007–2013 ali ukrepa 1 prenos znanja 
in dejavnosti informiranja iz PRP 2014–2020, in pred 
tem obdobjem kmetija katere nosilec je bil, ni imela 
v RKG vpisanih grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskega 
gospodarstva (v nadaljnjem besedilu:GERK);

3.4.4. vzpostavil knjigovodstvo za primarno kme-
tijsko pro izvodnjo v skladu s točko 6.1.2. tega javnega 
razpisa v obdobju največ 24 mesecev pred oddajo vloge 
na javni razpis;

3.4.5. ob oddaji vloge na javni razpis že imel vzpo-
stavljeno knjigovodstvo za primarno kmetijsko pro-
izvodnjo, pri čemer se v tem primeru kot dokončna 
vzpostavitev kmetije šteje izpolnitev enega od preostalih 
mejnikov ali ciljev iz poslovnega načrta.

3.5. Upravičenec mora izpolniti pogoje iz točke 
3.4.1 in 3.4.2 v obdobju največ 24 mesecev pred odda-
jo vloge na javni razpis, vendar najpozneje do vložitve 
vloge na javni razpis. Šteje se, da je upravičenec postal 
izključni lastnik ali solastnik kmetije, ko je postal lastnik 
oziroma solastnik vseh nepremičnin, ki sestavljajo kme-
tijo, pri čemer mora v obdobju največ 24 mesecev pred 
oddajo vloge na javni razpis postati lastnik oziroma 
solastnik več kot 50 odstotkov površin, ki sestavljajo 
kmetijo. Prenos kmetije je v celoti izveden z dnem, ko je 
prenesena lastninska pravica na vseh nepremičninah, 
ki sestavljajo kmetijo. Kot datum prenosa lastninske 
pravice se šteje dan vpisa v zemljiško knjigo v skladu 
z zakonom, ki ureja zemljiško knjigo. Stranka pridobi 
lastninsko pravico na nepremičnini z vknjižbo lastninske 
pravice v zemljiško knjigo na podlagi pravnomočnega 
sklepa o vpisu v zemljiško knjigo, datum učinkovanja 
vpisa pa je datum vloženega zemljiško knjižnega predlo-
ga za vpis v zemljiško knjigo.

3.6. Upravičenec mora v poslovnem načrtu označiti 
prvi mejnik oziroma cilj, s katerim bo zaključil vzpostavi-
tev kmetije. Mejnik oziroma cilj iz prejšnjega stavka mora 
izpolniti v roku 9 mesecev od datuma izdaje odločbe 
o pravici do sredstev in dokazilo o izpolnitvi v 30 dneh 
od izpolnitve poslati na agencijo. Z izpolnitvijo prvega 
mejnika ali cilja se šteje, da je vzpostavitev kmetije za-
ključena.

3.7. V primeru, ko upravičenec ob oddaji vloge 
na javni razpis še nima vzpostavljenega knjigovodstva 
v skladu s točko 6.1.2. tega javnega razpisa, ga mora 
izbrati kot prvi mejnik oziroma cilj in vzpostaviti z začet-
kom novega koledarskega leta po datumu izdaje odloč-
be o pravici do sredstev.

4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravi-

čenec
4.1.1. Skladno s 1. točko 7. člena uredbe za mlade 

kmete ne sme biti izključen iz prejemanja podpore po 
tretjem odstavku 57. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 
32/15, v nadaljnjem besedilu ZKme-1).

4.1.2. Skladno z 2. točko 7. člena uredbe za mlade 
kmete mora imeti stalno prebivališče na ozemlju Repu-
blike Slovenije.

4.1.3. Skladno s 3. točko 7. člena uredbe za mlade 
kmete mora imeti ob oddaji vloge na javni razpis porav-
nane vse davčne obveznosti do države.

4.1.4. Skladno s 4. točko 7. člena uredbe za mlade 
kmete ne sme biti v osebnem stečaju.

4.1.5. Skladno s 5. točko 7. člena uredbe za mlade 
kmete mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt 
transakcijski račun v skladu s 35. členom ZKme-1.

4.2. Specifični pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravi-
čenec in kmetija s katero vstopa v podukrep

4.2.1. Skladno s 1. točko prvega odstavka 6. člena 
uredbe za mlade kmete, mora upravičenec postati la-
stnik kmetije z medgeneracijskim prenosom ali nakupom 
kmetije, kar se dokazuje z eno od naslednjih notarsko 
overjenih listin:

– izročilno pogodbo,
– darilno pogodbo,
– pogodbo o preužitku,
– pravnomočnim sklepom o dedovanju,
– pogodbo o dosmrtnem preživljanju s priloženo 

smrtovnico oziroma drugim dokumentom, ki izkazuje 
smrt prenosnika,

– kupoprodajno pogodbo.
4.2.2. Skladno z 2. točko prvega odstavka 6. člena 

uredbe za mlade kmete upravičenec ne sme postati la-
stnik kmetije na podlagi pravnega posla med sorojenci 
ali zakonskimi ali zunaj zakonskimi partnerji.

4.2.3. Skladno s 3. točko prvega odstavka 6. člena 
uredbe za mlade kmete, mora imeti upravičenec v upra-
vljanju najmanj 6 ha primerljivih kmetijskih površin (v 
nadaljevanju: PKP) in največ 80 ha PKP. Obseg PKP se 
izračuna na podlagi prijavljenih GERK-ov v RKG. Glede 
na različne rabe GERK se za en hektar PKP šteje naj-
večja upravičena površina GERK, razen pri vrstah rabe 
GERK 1181, 1191 in 1420, kjer se upošteva celotna 
grafična površina. Za preračun 1 ha PKP se v skladu 
s 4. točko 2. člena uredbe za mlade kmete šteje:

– 1 ha njivskih površin (raba GERK 1100, 1150, 
1170, in 1610),

– 2 ha travniških površin (raba GERK 1222, 1300 
in 1320),

– 0,25 ha trajnih nasadov – intenzivnih sadovnja-
kov, vinogradov, oljčnikov, matičnjakov, hmeljišč, na-
sadov špargljev, artičok in hitro rastočega panjevca, 
drevesnice (raba GERK 1160, 1161, 1180, 1181, 1211, 
1212, 1221, 1230, 1240),

– 0,1 ha rastlinjakov (raba GERK 1190, 1191 in 
1192) ali

– 8 ha plantaže gozdnega drevja (raba GERK 
1420).

4.2.4. Ne glede na določbo točke 4.2.3. tega jav-
nega razpisa, ima lahko upravičenec v skladu s 4. toč-
ko prvega odstavka 6. člena uredbe za mlade kmete, 
v upravljanju manj kot 6 ha PKP, če ima ob oddaji vloge 
na javni razpis v reji najmanj 15 glav velike živine (v na-
daljnjem besedilu: GVŽ) in največ 160 GVŽ istovrstnih 
živali za vzrejo ali najmanj 60 čebeljih družin in največ 
200 čebeljih družin, pri čemer je GVŽ ekvivalent, ki se 
ga izračuna iz koeficientov za izračun GVŽ za posame-
zne vrste in kategorije rejnih živali iz priloge I Pravilnika 
o evidenci imetnikov rejnih živali in evidenci rejnih živali 
(Uradni list RS, št. 87/14 in 15/16), čebelja družina pa 
je biološko zaokrožena celota čebel delavk, matice in 
trotov v skladu s predpisom, ki določa označevanje če-
belnjakov in stojišč.

4.2.5. Skladno s 5. točko prvega odstavka 6. čle-
na uredbe za mlade kmete, upravičenec, ki presega 
prag 80 ha PKP ali 160 GVŽ istovrstnih živali za vzrejo 
ali 200 čebeljih družin, ne izpolnjuje pogojev za vstop 
v podukrep.

4.2.6. V skladu s 6. točko prvega odstavka 6. člena 
uredbe za mlade kmete, mora imeti ustrezno poklicno 
znanje in ustrezno usposobljenost za opravljanje kme-
tijske dejavnosti ali s kmetijstvom povezane dejavnosti.
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4.2.7. V skladu s četrtim odstavkom 6. člena uredbe 
za mlade kmete, je ustrezno poklicno znanje in usposo-
bljenost iz prejšnje točke najmanj:

4.2.7.1. nižja poklicna izobrazba s področja kmetij-
stva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj 
tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali

4.2.7.2. nižja poklicna izobrazba nekmetijske smeri, 
pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije, ki 
je javna listina v skladu Zakonom o nacionalnih poklicnih 
kvalifikacijah (Uradni list RS, št.1/07 in 85/09), najmanj 
IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetij-
stvom povezanih dejavnosti in tri leta delovnih izkušenj 
na kmetijskem gospodarstvu.

4.2.8. V skladu s petim odstavkom 6. člena uredbe 
za mlade kmete so s kmetijstvom povezane dejavnosti 
iz prejšnje točke tega javnega razpisa: živilsko-predelo-
valna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in goz-
darska dejavnost. Seznam ustreznih nacionalnih poklic-
nih kvalifikacij iz prejšnje točke tega javnega razpisa, je 
določen v prilogi 4 uredbe za mlade kmete.

4.2.9. V skladu s šestim odstavkom 6. člena uredbe 
za mlade kmete, upravičenec izobrazbo dokazuje z iz-
javo o najvišji doseženi izobrazbi. Kot delovne izkušnje 
upravičenca se štejejo:

– pokojninska in invalidska zavarovalna doba iz 
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, kar dokazuje 
z izjavo, ali

– članstvo na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi 
podatkov v RKG ali

– izkušnje iz opravljanja kmetijske dejavnosti, kar 
upravičenec dokazuje z izjavo nosilca kmetijskega go-
spodarstva, na katerem je pridobil izkušnje.

4.2.10. V skladu s četrtim odstavkom 19. člena 
Uredbe 1305/2013/EU mora imeti upravičenec v lasti 
kmetijo, ki ustreza opredelitvi mikro oziroma malih podje-
tij v skladu s prilogo I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 
z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), 
zadnjič popravljeni s popravkom Uredbe Komisije (EU) 
št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi neka-
terih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 349 z dne 
5. 12. 2014, str. 67). Letni promet kmetije se ugotavlja 
na podlagi zadnjih razpoložljivih knjigovodskih podatkov 
oziroma na podlagi predvidenega prihodka, ki ga omo-
goča kmetija in ki se izračuna na podlagi kalkulacij za 
načrtovanje gospodarjenja na slovenskih kmetijah, ki so 
v skrajšani obliki priloga 2 uredbe za mlade kmete. Šteje 
se, da so na kmetiji zaposlene tiste osebe, ki so člani 
kmetije in druge osebe na tej kmetiji, ki se v Republiki 
Sloveniji ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo kot edinim 
ali glavnim poklicem in so pokojninsko, invalidsko in 
zdravstveno zavarovani iz naslova opravljanja kmetijske 
dejavnosti na tej kmetiji in druge osebe, zaposlene na 
kmetiji, ki delo opravljajo na podlagi veljavne pogodbe 
o zaposlitvi, sklenjene v skladu s predpisi, ki urejajo 
delovna razmerja.

4.2.11. V skladu z 8. točko prvega odstavka 6. člena 
uredbe za mlade kmete, mora biti za kmetijo, s katero 
upravičenec vstopa v podukrep 6.1, v letu objave tega 
javnega razpisa vložena zbirna vloga v skladu s predpi-
si, ki urejajo izvedbo skupne kmetijske politike.

4.2.12. V skladu z 9. točko prvega odstavka 6. člena 
uredbe za mlade kmete, mora upravičenec k vlogi na 
javni razpis priložiti poslovni načrt za obdobje treh let, 
v katerem prikaže predviden gospodarski razvoj kmetije 
in prispevek k horizontalnim ciljem, ki so določeni v točki 
4.7.2. tega javnega razpisa.

4.2.13. V skladu z 10. točko prvega odstavka 6. čle-
na uredbe za mlade kmete, za prenos kmetije, s katero 
upravičenec vstopa v podukrep 6.1, še niso bila dodelje-
na javna sredstva iz naslova ukrepa pomoč mladim pre-
vzemnikom kmetij v okviru Programa razvoja podeželja 
2007-2013 oziroma podukrepa 6.1.

4.3. Kmetijo iz točke 3.3. tega javnega razpisa, kot 
je navedeno v drugem odstavku 6. člena uredbe za mla-
de kmete, sestavljajo zemljišča in pripadajoči objekti, ki 
se nahajajo na območju Republike Slovenije, vključno 
s pripadajočo vgrajeno opremo, namenjeno za opravlja-
nje kmetijske dejavnosti. Za ugotavljanje namembnosti 
objektov se uporabljajo podatki iz registra nepremičnin, ki 
ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: register nepremičnin). Pred oddajo vloge 
na javni razpis mora upravičenec zagotoviti, da so podatki 
v registru nepremičnin usklajeni s stanjem v naravi.

4.4. V primeru medgeneracijskega prenosa iz točke 
4.2.1. tega javnega razpisa, velja kot je navedeno v tre-
tjem odstavku 6. člena uredbe za mlade kmete:

4.4.1. prenosnik ali prenosnik in njegov zakonski, 
zunajzakonski partner ali partner registrirane istospol-
ne skupnosti, če gre za solastnino, preneseta kmetijo 
z vsemi pripadajočimi kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, 
vključno s pripadajočimi objekti, ki so namenjeni opra-
vljanju kmetijske dejavnosti, in so na območju Republike 
Slovenije ter v lasti prenosnika ali solasti prenosnika in 
njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja. 
Prenosnik mora prenesti tudi vse solastniške deleže 
nepremičnin, ki jih ima s komerkoli drugim. Zakonski ali 
zunajzakonski partner prenosnika ali partner registrirane 
istospolne skupnosti, mora prenesti vse nepremičnine, 
ki jih ima v solasti s prenosnikom, nepremičnine, ki so iz-
ključno v njegovi lasti pa niso obvezni predmet prenosa,

4.4.2. skladno s 5. točko 2. člena uredbe za mla-
de kmete je prenosnik oseba, ki je kot lastnik kmetije 
vpisana v zemljiško knjigo in na upravičenca prenaša 
površine kmetije. Če na upravičenca površine prenaša 
več oseb, se za prenosnika šteje oseba, ki prenaša ve-
čino površin kmetije,

4.4.3. obveznost prenosa ne velja za stanovanjske 
objekte in zemljišča površine v obsegu največ 0,5 ha ze-
mljišč vključno z objekti, ki ležijo na teh zemljiščih in so 
namenjeni uporabi teh zemljišč, ter solastninske deleže 
v agrarnih skupnostih, pri čemer upravičenec članstvo 
v agrarni skupnosti dokazuje z izjavo agrarne skupnosti 
o članstvu in višini solastninskega deleža,

4.4.4. iz prenosa ne smejo biti izločeni objekti za 
rejo živali,

4.4.5. obveznost prenosa ne velja za objekte, ki so 
namenjeni opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
ter za zemljišča in objekte, namenjene nekmetijskim 
dejavnostim, če upravičenec ni nosilec teh dejavnosti,

4.4.6. če se vstopni prag 15 GVŽ istovrstnih živali 
za vzrejo doseže na podlagi prenosa živali, se za kme-
tijo, s katero upravičenec vstopa v podukrep, upošteva-
jo GVŽ iz zbirne vloge, oddane v letu oddaje vloge na 
javni razpis,

4.4.7. če se vstopni prag 60 čebeljih družin doseže 
na podlagi prenosa čebeljih družin, se kot stanje upo-
števa število čebeljih družin v registru čebelnjakov, ki ga 
vodi Uprava Republike Slovenije za varno hrano, vete-
rinarstvo in varstvo rastlin, na dan oddaje vloge na javni 
razpis. Upravičenec mora biti imetnik čebeljih družin 
in poskrbeti, da je na dan oddaje vloge na javni razpis 
vpisan v register čebelnjakov v skladu s predpisom, ki 
določa označevanje čebelnjakov in stojišč, ter, da ima 
na dan oddaje vloge na javni razpis stanje v registru 
skladno s stanjem v naravi.
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4.5. Glavni sestavni deli poslovnega načrta iz točke 
4.2.12. tega javnega razpisa so v skladu s sedmim od-
stavkom 6. člena uredbe za mlade kmete:

4.5.1. izhodiščno stanje kmetije,
4.5.2. mejniki in cilji iz osmega odstavka 6. člena 

uredbe za mlade kmete, ki so ključni za razvoj kmetije,
4.5.3. opis dejavnosti vključno s tistimi, povezanimi 

z okoljsko trajnostjo in učinkovitostjo virov, ki se zahte-
vajo za razvoj dejavnosti kmetije, kot so naložbe, uspo-
sabljanje, svetovanje, ali druga dejavnost. Mejniki in cilji 
se lahko glasijo na kmetijsko dejavnost ali dopolnilne 
dejavnosti, katerih končni pro izvod je kmetijski pro izvod 
iz priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL 
C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 47). Če se mejniki in 
cilji nanašajo na naložbe, se morajo te izvesti na obmo-
čju Republike Slovenije. Če se mejniki in cilji nanašajo 
na naložbe, mora upravičenec v poslovnem načrtu opre-
deliti višino sredstev za pokritje teh ciljev. Poslovni načrt 
ne sme vključevati naložb v nepremičnino, na kateri se 
opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in 
zavarovanje, razen če gre za agromelioracijo na koma-
sacijskem območju.

4.6. Skladno s 1. točko pod a) osmega od-
stavka 6. člena uredbe za mlade kmete so obvezni 
mejniki naslednji:

4.6.1. vzpostavitev knjigovodstva, če tega ob od-
daji vloge na javni razpis še nima vzpostavljenega na 
svoje ime,

4.6.2. zaposlitev, če je načrtovana, in
4.6.3. izpolnitev pogoja aktivnega kmeta iz 1. točke 

2. člena uredbe za mlade kmete.
4.7. Skladno s 1. točko pod b) osmega od-

stavka 6. člena uredbe za mlade kmete so obvezni cilji 
naslednji:

4.7.1. ki prispevajo h gospodarskemu razvoju kme-
tije: povečanje obsega pro izvodnih kapacitet ali poveča-
nje konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva,

4.7.2. ki prispevajo k doseganju horizontalnega 
cilja: inovacije, varstvo okolja ali blažitev podnebnih 
sprememb.

4.8. Skladno z 2. točko pod a) osmega od-
stavka 6. člena uredbe za mlade kmete je neobve-
zni mejnik, ki ga mora upravičenec, skladno s 1. toč-

ko 9. člena uredbe za mlade kmete, izpolniti v roku 
24 mesecev od dneva dokončne vzpostavitve kmetije, 
prilagoditev obstoječim standardom Evropske unije, ki 
se uporabljajo za kmetijsko pro izvodnjo in varstvo pri 
delu v skladu s petim odstavkom 17. člena Uredbe 
1305/2013/EU.

4.9. Skladno z 2. točko pod b) osmega od-
stavka 6. člena uredbe za mlade kmete so neobvezni cilji:

4.9.1. ohranitev obsega pro izvodnih kapacitet,
4.9.2. trženje kmetijskih pro izvodov,
4.9.3. prispevek k doseganju horizontalnega cilja 

inovacije kot drugi horizontalni cilj,
4.9.4. prispevek k doseganju horizontalnega cilja 

okolje kot drugi horizontalni cilj,
4.9.5. prispevek k doseganju horizontalnega cilja 

podnebne spremembe kot drugi horizontalni cilj,
4.9.6. sodelovanje in dvig kakovosti pro izvodov,
4.9.7. vključitev v izobraževanje.
4.10. Skladno s 3. točko osmega odstavka 6. člena 

uredbe za mlade kmete, mora upravičenec v poslovnem 
načrtu predvideti izpolnitev vseh obveznih mejnikov iz 
točke 4.6. tega javnega razpisa, najmanj enega od vsa-
kega izmed obveznih ciljev iz točke 4.7.1. in 4.7.2. tega 
javnega razpisa in najmanj enega od neobveznih ciljev 
iz točke 4.9. tega javnega razpisa. Dodatno lahko izbere 
neobvezni mejnik iz točke 4.8 tega javnega razpisa in 
neobvezne cilje iz točke 4.9. tega javnega razpisa. Po-
drobnejši seznam mejnikov in ciljev je določen v prilogi 
3 uredbe za mlade kmete. Vsak cilj se točkuje samo 
enkrat, kar pomeni, da se z enim dejanjem ne more iz-
polniti več razvojnih ciljev hkrati in se točkovanje ciljev 
med seboj izključuje.

4.11. Skladno s četrtim odstavkom 12. člena ured-
be za mlade kmete, je rok za izvedbo aktivnosti iz po-
slovnega načrta 36 mesecev od datuma izdaje odločbe 
o pravici do sredstev.

5. Merila za ocenjevanje vlog
5.1. V skladu z 8. členom uredbe za mlade kmete, 

se vloge, prispele na javni razpis, ocenjujejo na podlagi 
meril za izbor.

5.2. V skladu s tretjim odstavkom 15. člena uredbe 
za mlade kmete, se vloga, ki je popolna in izpolnjuje 
vstopne pogoje, oceni na podlagi naslednjih meril:

Merila Max.
št. točk

A. SOCIALNO EKONOMSKI VIDIK 71
1. Starost upravičenca 16
2. Izobrazba upravičenca 15
3. Povečanje obsega pro izvodnih kapacitet na podlagi katerih upravičenec vstopi v podukrep (PKP; 

GVŽ, čebelje družine) 10

4. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje 5
5. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije 5
6. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe in prilagajanje nanje 5
7. Vključenost kmetije v sheme kakovosti hrane 5
8. Vključenost kmetije v ukrep dobrobit živali 5
9. Vključenost upravičenca v izobraževanje 5
B. GEOGRAFSKI VIDIK 15
10. Lokacija kmetijskega gospodarstva je na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. 

Več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi kmetijskega gospodarstva je na območju z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu OMD), ki temelji na točkah, ki so izračunane 
v skladu s predpisom, ki ureja način točkovanja kmetijskih gospodarstev, ki imajo zemljišča v OMD. 
Možna je le ena izbira. Upoštevajo se podatki iz RKG na dan oddaje vloge na javni razpis.

5
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Merila Max.
št. točk

11. Lokacija kmetijskega gospodarstva glede na stopnjo registrirane brezposelnosti po občinah, pri čemer 
se upošteva podatek Statističnega urada Republike Slovenije. Seznam občin s stopnjo registrirane 
brezposelnosti je priloga 1 javnemu razpisu.

5

12. Lokacija kmetijskega gospodarstva je v občini, kjer je delež nosilcev kmetijskih gospodarstev, starih 
nad 55 let, večji od slovenskega povprečja, pri čemer se upošteva izračun, ki temelji na podatkih iz 
RKG. Seznam občin z deleži nosilcev kmetijskih gospodarstev, starih nad 55 let, je priloga 2 javnemu 
razpisu.

5

Skupaj točk: 86

5.3. Točkovnik:

Število točk: Max. 
število 
točk

A. SOCIALNO EKONOMSKI VIDIK 71
1. Starost upravičenca 16
– upravičenec je star od 23 do vključno 33 let 16
– upravičenec je star od 18 do vključno 22 let 13
– upravičenec je star od 34 do vključno 36 let 10
– upravičenec je star od 37 do vključno 38 let 7
– upravičenec je star od 39 do vključno 40 let 4
2. Izobrazba upravičenca
Navodilo: upošteva se izobrazba, ki jo vlagatelj navede v izjavi o najvišje pridobljeni izobrazbi, po 
preverjanju iz obstoječih evidenc, oziroma dokazila, ki jih vlagatelj neobvezno priloži k razpisni 
dokumentaciji

15

– najmanj univerzitetna izobrazba ali univerzitetna izobrazba s specializacijo (7. raven) ali magisterij stroke 
(2. bolonjska stopnja) ali opravljen magisterij znanosti ali specializacija po univerzitetnih programih (8/1 
raven) ali opravljen znanstveni doktorat (8/2 raven) oziroma doktorat znanosti (3 bolonjska stopnja) iz 
kmetijske smeri ali kmetijstvu sorodne smeri

15

– najmanj univerzitetna izobrazba ali univerzitetna izobrazba s specializacijo (7. raven) ali magisterij stroke 
(2. bolonjska stopnja) ali opravljen magisterij znanosti ali specializacija po univerzitetnih programih (8./1 
raven) ali opravljen znanstveni doktorat (8./2 raven) oziroma doktorat znanosti (3 bolonjska stopnja) iz 
nekmetijske smeri in pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije kmetijske ali kmetijstvu sorodne 
smeri

13

– končana izobrazba visoke strokovne smeri ali višješolske strokovne smeri (6. raven) ali univerzitetni 
program ali visokošolski strokovni program (1. bolonjska stopnja) kmetijske ali kmetijski sorodne smeri 11

– končana izobrazba visoke strokovne smeri ali višješolske strokovne smeri (6. raven) ali univerzitetni 
program ali visokošolski strokovni program (1. bolonjska stopnja) ne kmetijske smeri in pridobljen certifikat 
nacionalne poklicne kvalifikacije kmetijske ali kmetijski sorodne smeri

9

– končana srednje strokovna izobrazba (5. raven) kmetijske ali kmetijski sorodne smeri (srednja šola) 7
– končana srednje strokovna izobrazba (5. raven) nekmetijske smeri (srednja šola) in pridobljen certifikat 
nacionalne poklicne kvalifikacije kmetijske ali kmetijski sorodne smeri 5

– končana poklicna izobrazba kmetijske ali kmetijski sorodne smeri (3. in 4. raven) ali
– opravljen izpit za čebelarskega mojstra 3

– končana poklicna izobrazba nekmetijske smeri (3. in 4. raven) in pridobljen certifikat nacionalne poklicne 
kvalifikacije kmetijske ali kmetijski sorodne smeri 2

3. Povečanje obsega pro izvodnih kapacitet (površin PKP ali števila GVŽ ali števila čebeljih družin) 
na podlagi katerih upravičenec vstopi v podukrep
Navodilo: upoštevajo se načrtovani cilji iz poslovnega načrta (cilji 1.1. ali 1.2 ali 1.3 iz priloge 3 uredbe za 
mlade kmete)

10

– upravičenec načrtuje povečanje obsega pro izvodnih kapacitet s katerimi je vstopil v podukrep za od 
vključno 20,0 % ali več 10

– upravičenec načrtuje povečanje obsega pro izvodnih kapacitet s katerimi je vstopil v podukrep za od 
vključno 15,0 do vključno 19,99 % 8

– upravičenec načrtuje povečanje obsega pro izvodnih kapacitet s katerimi je vstopil v podukrep za od 
vključno 10,0 do vključno 14,99 % 6

– upravičenec načrtuje povečanje obsega pro izvodnih kapacitet s katerimi je vstopil v podukrep za od 
vključno 5,0 do vključno 9,99 % 4

– upravičenec načrtuje povečanje obsega pro izvodnih kapacitet s katerimi je vstopil v podukrep za od 
vključno 3 do vključno 4,99 % 2

4. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje
Navodilo: upoštevajo se načrtovani cilji iz poslovnega načrta; pri nakupu rabljene mehanizacije in opreme 
velja, da ne sme biti starejša od 10 let (točke se seštevajo, možno je pridobiti največ 5 točk)

5
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Število točk: Max. 
število 
točk

1. Preusmeritev kmetije iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo (velja za kmetije, ki še niso vključene 
v ekološko kmetijstvo ali so še v preusmeritvi) (cilj 6.1 iz priloge 3 uredbe za mlade kmete) 1

2. Uvedba ali posodobitev hlevov za izboljšanje počutja živali – prosta reja, ureditev izpustov ipd. – in 
prilagoditev hlevov za ukrep ekološko kmetijstvo in dobrobit živali (cilj 6.2 iz priloge 3 uredbe za mlade 
kmete)

5

3. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za mehansko zatiranje plevelov in škodljivih 
organizmov ter specialne kmetijske mehanizacije za konzervirajočo obdelavo tal in specialno obdelavo tal. 
(cilj 6.3 iz priloge 3 uredbe za mlade kmete)

1

4. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za zmanjšanje zanosa FFS in razkuževanje 
semena (cilj 6.4 iz priloge 3 uredbe za mlade kmete) 1

5. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije in strojne opreme za ekološko kmetijstvo (velja 
za kmetije, ki so vključene v ekološko kmetijstvo ali so še v preusmeritvi) (cilj 6.5 iz priloge 3 uredbe za 
mlade kmete)

1

6. Vključitev v ukrep Kmetijsko – okoljska – podnebna plačila (za kmetije, ki še niso vključene v ta ukrep) 
(cilj 6.6 iz priloge 3 uredbe za mlade kmete) 1

7. Prilagajanje kmetijskega gospodarstva na zahteve kmetovanja na okoljsko občutljivih območjih 
(vodovarstvena območja, Natura 2000, velja za kmetije, ki na novo vstopajo v ta območja ali povečujejo 
delež površin v upravljanju v teh območjih za najmanj 10 %) (cilj 6.8 iz priloge 3 uredbe za mlade kmete)

2

8. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za kmetovanje na strmih terenih (velja za 
kmetije, ki imajo najmanj 1 ha KZU v območju GO) (cilj 6.9 iz priloge 3 uredbe za mlade kmete) 5

9. Ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi (v obsegu najmanj 1 ha) (cilj 6.10 
iz priloge 3 uredbe za mlade kmete) 2

10. Zaščita kmetijskih zemljišč pred divjadjo in domačih živali pred divjimi zvermi (v obsegu najmanj 1 ha) 
(cilj 6.11 iz priloge 3 uredbe za mlade kmete) 2

11. Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene manjši porabi 
fitofarmacevtskih sredstev (cilj 6.12 iz priloge 3 uredbe za mlade kmete) 2

12. Uvedba ali posodobitev kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene manjši porabi mineralnih 
gnojil (cilj 6.13 iz priloge 3 uredbe za mlade kmete) 1

13. Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme za neposredno aplikacijo gnojil v tla 
(cilj 6.14 iz priloge 3 uredbe za mlade kmete) 1

14. Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetijskega gospodarstva (zbiranje meteorne 
vode v kapaciteti najmanj 10 m3, ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav, ipd.) (cilj 6.15 in 6.16 iz priloge 
3 uredbe za mlade kmete)

2

15. Učinkovita raba energije – uvedba ali posodobitev objektov namenjenih kmetijski pro izvodnji ali 
dopolnilni dejavnosti, katere končni pro izvod je pro izvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske Unije 
– energetska sanacija objektov in nakup opreme namenjene učinkoviti rabi energije za ogrevanje objektov 
v katerih poteka kmetijska pro izvodnja (cilj 6.17 in 6.18 iz priloge 3 uredbe za mlade kmete)

2

5. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije
Navodilo: upoštevajo se načrtovani cilji iz poslovnega načrta; točke se seštevajo, možno je pridobiti največ 
5 točk)

5

1. Pogodbe o sodelovanju s fakultetami, raziskovalnimi skupinami (cilj 5.1 iz priloge 3 uredbe za mlade 
kmete) 2

2. Pridobljeni patenti za pro izvode, tehnike (cilj 5.2 iz priloge 3 uredbe za mlade kmete) 3
3. Povečanje vrst tržnih pro izvodov (cilj 5.3 iz priloge 3 uredbe za mlade kmete) 2
4. Uvedba ali posodobitev informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) za potrebe kmetijskega 
gospodarstva (cilj 5.4 iz priloge 3 uredbe za mlade kmete) 2

5. Pogodbe o sodelovanju z javno kmetijsko svetovalno službo KGZS pri raznih poskusih (sortnih, 
fitofarmacevtskih sredstev, novih tehnologij in podobno) (cilj 5.5 iz priloge 3 uredbe za mlade kmete) 2

6. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe in prilagajanje nanje
Navodilo: upoštevajo se načrtovani cilji iz poslovnega načrta; točke se seštevajo, možno je pridobiti največ 
5 točk)

5

1. Rastlinjaki in oprema (cilj 7.1 in 7.2 iz priloge 3 uredbe za mlade kmete) 2
2. Ureditev malih namakalnih sistemov ter nakup namakalne opreme (cilj 7.3 iz priloge 3 uredbe za mlade 
kmete) 2

3. Uvedba vrst in sort rastlin na njivskih površinah, ki so tolerantnejše na bolezni, pozebo in sušo v obsegu 
najmanj 0,5 ha (cilj 7.4 iz priloge 3 uredbe za mlade kmete) 1

4. Uvedba ali posodobitev nasadov sadovnjakov, s sajenjem sort rastlin, ki so tolerantnejše na bolezni, 
pozebo in sušo v obsegu najmanj 0,2 ha (cilj 7.5 iz priloge 3 uredbe za mlade kmete) 1

5. Uvedba ali posodobitev mrež proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne mreže 
proti ptičem v trajnih nasadih v obsegu najmanj 0,2 ha) (cilj 7.6 iz priloge 3 uredbe za mlade kmete) 2
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Število točk: Max. 
število 
točk

7. Vključenost kmetije v sheme kakovosti
Navodilo: upošteva se načrtovanje vključitve v sheme kakovosti v RS in na območju ostalih držav članic EU 
(cilj 9.2 in 9.3 iz priloge 3 uredbe za mlade kmete)

5

– Da 5
– Ne 0
8. Vključenost kmetije v ukrep Dobrobit živali
Navodilo: upošteva se načrtovanje vključitve v ukrep dobrobit živali v obdobju izvajanja poslovnega načrta 
(cilj 6.7 iz priloge 3 uredbe za mlade kmete)

5

– Da 5
– Ne 0
9. Vključenost upravičenca v izobraževanje
Navodilo: upošteva se načrtovanje vključitve v izobraževanje; točke se seštevajo, najvišje možno število 
točk je 5

5

– vključitev v neobvezno izobraževanje iz podukrepa M01.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega 
usposabljanja in pridobivanja spretnosti (cilj 10.1 iz priloge 3 uredbe za mlade kmete) 1

– vključitev v mednarodna ali druga izobraževanja, v obsegu najmanj 50 ur, kar se dokazuje s certifikati, 
potrdili ali raznimi drugimi dokazili. Izobraževanja so povezana z dejavnostjo iz ostalih razvojnih ciljev 
poslovnega načrta, se pravi s kmetijsko ali s kmetijstvom povezano dejavnostjo (cilj 10.2 iz priloge 3 uredbe 
za mlade kmete)

2

– vključitev v mednarodna ali druga izobraževanja, v obsegu najmanj 50 ur, kar se dokazuje s certifikati, 
potrdili ali raznimi drugimi dokazili. Izobraževanja so povezana z računalništvom (cilj 10.3 iz priloge 3 
uredbe za mlade kmete)

2

– vključitev v mednarodna ali druga izobraževanja, v obsegu najmanj 50 ur, kar se dokazuje s certifikati, 
potrdili ali raznimi drugimi dokazili. Izobraževanja so povezana s tujimi jeziki (cilj 10.4 iz priloge 3 uredbe za 
mlade kmete)

2

B. GEOGRAFSKI VIDIK 15
10. OMD območje
Navodilo: Več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi kmetijskega gospodarstva je na območju z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedili OMD), ki temelji na točkah, ki so izračunane 
v skladu s predpisom, ki ureja način točkovanja kmetijskih gospodarstev, ki imajo zemljišča v OMD. Možna 
je le ena izbira. Upoštevajo se podatki iz RKG na dan oddaje vloge na javni razpis.

5

– kmetija prejme 500 točk ali več 5
– kmetija prejme od 400 do vključno 499 točk 4
– kmetija prejme od 300 do vključno 399 točk 3
– kmetija prejme od 200 do vključno 299 točk 2
– kmetija prejme od 1 do vključno 199 točk 1
11. Lokacija kmetijskega gospodarstva glede na stopnjo registrirane brezposelnosti v občini
Navodilo: Stopnja registrirane brezposelnosti se upošteva na podlagi podatkov Statističnega urada 
Republike Slovenije. Pri razvrščanju se upošteva stopnja registrirane brezposelnosti, ki je priloga 1 javnemu 
razpisu (Vir: Statistični urad RS, marec 2016).

5

– od 14,1 ali več 5
– od 12,1 do 14,0 4
– od 10,1 do 12,0 3
– 10,0 ali manj 2
12. Lokacija kmetijskega gospodarstva glede na delež nosilcev kmetijskih gospodarstev starejših 
od 55 let
Navodilo: Upošteva se občina in delež nosilcev kmetijskih gospodarstev starejših od 55 let kolikor je ta 
delež enak ali večji od slovenskega povprečja, ki za leto 2016 znaša 66,21 %. Seznam občin z deleži 
nosilcev kmetijskih gospodarstev, starih nad 55 let je priloga 2 javnemu razpisu (Vir: RKG, 2. 6. 2016). 

5

– 72,01 % ali več 5
– od 70,01 % do 72,00 % 4
– od 68,01 % do 70,00 % 3
– od 67,01 % do 68,00 % 2
– od 66,21 % do 67,00 % 1

6. Obveznosti upravičenca
6.1. Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba 

o pravici do sredstev, mora v skladu z 9. členom uredbe 
za mlade kmete izpolniti naslednje obveznosti:

6.1.1. najpozneje v devetih mesecih od datuma 
izdaje odločbe o pravici do sredstev mora začeti z iz-
vajanjem poslovnega načrta in se zaposliti na prevzeti 
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kmetiji, če je to določeno kot mejnik v poslovnem načrtu. 
Mejnike in cilje iz poslovnega načrta mora izpolniti naj-
pozneje v roku 36 mesecev po izdani odločbi o pravici 
do sredstev. Če gre za mejnik iz 2. točke pod a) osme-
ga odstavka 6. člena uredbe za mlade kmete, ga mora 
izpolniti v roku 24 mesecev od dneva dokončne vzpo-
stavitve kmetije,

6.1.2. če še nima vzpostavljenega knjigovodstva za 
primarno kmetijsko pro izvodnjo na svoje ime, ga mora 
vzpostaviti najpozneje z začetkom novega obračunske-
ga leta po dnevu izdaje odločbe o pravici do sredstev 
in zagotoviti standardno obdelavo podatkov. Dokazilo 
o vzpostavitvi knjigovodstva mora poslati agenciji naj-
pozneje do 31. januarja v letu vzpostavitve knjigovod-
stva. Če dokazila o vodenju knjigovodstva ne pošlje, 
ga agencija opozori na to in mu določi dodatni rok, do 
katerega mora poslati dokazilo o vodenju knjigovodstva 
od začetka obračunskega leta. Knjigovodstvo mora vo-
diti od zaključka vzpostavitve kmetije še najmanj tri 
obračunska leta. Upravičenec iz naslova tega javnega 
razpisa mora voditi knjigovodstvo najmanj do konca leta 
2019, in sicer mora:

– upravičenec, ki vodi knjigovodstvo v skladu s slo-
venskimi računovodskimi standardi, zagotoviti evidenti-
ranje poslovnih dogodkov po priporočenem enotnem se-
demmestnem kontnem načrtu, ki je objavljen na spletni 
strani ministrstva, in knjigovodske podatke do 31. marca 
vsako leto poslati agenciji,

– upravičenec, ki pa knjigovodstva iz prejšnje ali-
neje ne vodi, mora voditi knjigovodstvo v skladu s pred-
pisom, ki ureja vodenje knjigovodstva po metodologiji 
Farm Accountancy Data Network (v nadaljnjem bese-
dilu: metodologija FADN). Metodologija FADN je v skla-
du z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 220/2015 z dne 
3. februarja 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe 
Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbi-
ranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju 
kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (UL L št. 46 
z dne 19. 2. 2015, str. 1) opredeljeni način in oblika 
zapisovanja računovodskih podatkov. Zagotoviti mora 
standardno obdelavo podatkov in standardno obdelane 
podatke vsako leto do 31. marca poslati ministrstvu in 
agenciji. Če je bilo na kmetiji, s katero upravičenec vsto-
pa v podukrep, v letu, ko se je vpisal v RKG kot nosilec, 
že vzpostavljeno knjigovodstvo po metodologiji FADN, 
se šteje, da je upravičenec vzpostavil knjigovodstvo po 
metodologiji FADN z začetkom novega obračunskega 
leta. Obračunsko leto iz prejšnjega stavka traja od 1. ja-
nuarja do 31. decembra. Knjigovodstvo se mora glasiti 
na upravičenca,

6.1.3. če ima ob oddaji vloge na javni razpis že 
vzpostavljeno knjigovodstvo na svoje ime v skladu 
s prejšnjo točko, se kot zaključek vzpostavitve kmetije 
šteje izpolnitev prvega mejnika ali cilja iz poslovne-
ga načrta. Upravičenec to sporoči agenciji najpozneje 
v 30 dneh po izpolnitvi tega mejnika ali cilja skupaj 
z dokazilom o izpolnitvi. Če upravičenec nima vzposta-
vljenega knjigovodstva v skladu s prvo in drugo alinejo 
prejšnje točke, torej v skladu s slovenskimi računovod-
skimi standardi in priporočenim enotnim sedemmestnim 
kontnim načrtom ali po metodologiji FADN, ga mora 
vzpostaviti v začetku novega obračunskega leta po da-
tumu izdaje odločbe o pravici do sredstev,

6.1.4. ostati mora nosilec in lastnik kmetije, s kate-
ro je vstopil v podukrep 6.1 iz uredbe za mlade kmete, 
in opravljati mora kmetijsko dejavnost na tej kmetiji do 
izplačila drugega obroka,

6.1.5. do izplačila drugega obroka ne sme zmanjša-
ti obsega PKP ali števila GVŽ ali čebeljih družin, s kateri-

mi vstopa v podukrep iz uredbe za mlade kmete, za več 
kot 10 odstotkov, pri čemer mora še vedno izpolnjevati 
pogoj iz točke 4.2.3. in 4.2.4. tega javnega razpisa, ki 
se nanašajo na spodnje vstopne pogoje 6 ha PKP ali 15 
GVŽ ali 60 čebeljih družin,

6.1.6. do izplačila drugega obroka ne sme zmanj-
šati obsega zemljišč kmetije, s katero je vstopil v podu-
krep iz uredbe za mlade kmete, in ki jih je imel v lasti 
ob oddaji vloge na javni razpis, razen v primeru razla-
stitve ali omejitve lastninske pravice v javno korist, če 
razlastitveni ali služnostni upravičenec na nepremičnini 
postane Republika Slovenija, občina ali izvajalec javne 
službe,

6.1.7. če je bil ob oddaji vloge na javni razpis zapo-
slen na svoji kmetiji oziroma se je v skladu s poslovnim 
načrtom zaposlil po izdaji odločbe o pravici do sredstev, 
mora to zaposlitev ohranjati neprekinjeno najmanj do 
izplačila drugega obroka. Zaposlitev na kmetiji pome-
ni, da je upravičenec za polni delovni čas pokojninsko, 
invalidsko in zdravstveno zavarovan iz naslova opra-
vljanja kmetijske dejavnosti na svoji kmetiji v skladu 
s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko ter obve-
zno zdravstveno zavarovanje. Za upravičenca, ki dela 
krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju se v skladu z zakonom, ki 
ureja delovna razmerja šteje, da je zaposlen za polni 
delovni čas. Če upravičenec koristi starševski dodatek, 
se šteje, da zaposlitev ni prekinjena. Obvezno zdra-
vstveno zavarovanje se upošteva na podlagah 051, 052 
(kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki 
v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot 
edini ali glavni poklic iz 7. točke 15. člena Zakona o zdra-
vstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 
– ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – 
ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 
– ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C) 
in 13. členu zakona o pokojninskem in invalidskem za-
varovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – SVar-
Pre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 
– ZVJF-B, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT), ter na 
zavarovalnih podlagah 007 (kmetje ali člani kmečkega 
gospodarstva, ki so prostovoljno vključeni v pokojnin-
sko in invalidsko zavarovancev v povezavi s podlago 
064 ali 065),

6.1.8. vsako leto, vključno z letom oddaje zahtevka 
za izplačilo drugega obroka iz točke 8.4.2. tega javnega 
razpisa, mora oddati zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki 
urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike,

6.1.9. najpozneje v roku 18 mesecev od dokonč-
ne vzpostavitve kmetije mora izpolniti pogoj aktivnega 
kmeta iz 1. točke 2. člena uredbe za mlade kmete in ta 
pogoj izpolnjevati vsako leto najmanj do izplačila druge-
ga obroka. Aktivni kmet je nosilec kmetijskega gospo-
darstva, ki izvaja kmetijsko dejavnost v skladu s prvo 
alinejo prvega odstavka 6. člena Uredbe o shemah 
neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15 
in 36/16) in izpolnjuje pogoje iz tretjega do šestega od-
stavka 6. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil 
(Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15 in 36/16),

6.1.10. po prejemu odločbe o pravici do sredstev 
mora označiti vir sofinanciranja na sedežu kmetije 
v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU in Navo-
dili za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, 
ki prejemajo podporo iz PRP 2014-2020, ki so obja-
vljena na spletni strani agencije in spletni strani PRP 
2014-2020. Označevanje zagotavlja do izplačila dru-
gega obroka,
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6.1.11. pred izplačilom drugega obroka mora na 
zahtevo agencije poročati o izpolnjevanju mejnikov in 
ciljev iz poslovnega načrta,

6.1.12. imeti mora zbrano in datumsko urejeno do-
kumentacijo in omogočati mora dostop do dokumenta-
cije, na podlagi katere so bila dodeljena sredstva, ter 
omogočiti kontrolo projekta na kraju samem agenciji, 
ministrstvu, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja 
PRP 2014–2020, ki ga je pooblastilo ministrstvo, in dru-
gim nadzornim organom Evropske unije in Republike 
Slovenije.

7. Sprememba obveznosti po izdaji odločbe o pra-
vici do sredstev

7.1 Če upravičenec po izdaji odločbe o pravici do 
sredstev ne more izpolniti enega od razvojnih ciljev, ki 
jih je načrtoval v poslovnem načrtu ob oddaji vloge na 
javni razpis, lahko v skladu s 54. členom ZKme-1 na 
agencijo vloži največ en obrazložen zahtevek za zame-
njavo razvojnega cilja z drugim ciljem, ki je v okviru meril 
za izbor vlog ovrednoten z enakim ali višjim številom 
točk, v skladu s prvim odstavkom 10. člena uredbe za 
mlade kmete. Pri tem mora zagotoviti, da so razvojni 
cilji kljub predvideni spremembi izbrani v skladu s točko 
4.10. tega javnega razpisa.

7.2. Če upravičenec po izdaji odločbe o pravici do 
sredstev v 36 mesecih ne more izpolniti vseh mejnikov 
in ciljev iz točke 4.5.3. tega javnega razpisa, lahko v roku 
za izpolnitev razvojnih ciljev, določenem v odločbi o pra-
vici do sredstev, v skladu s 54. členom ZKme-1 na agen-
cijo vloži največ en obrazloženi zahtevek za podaljšanje 
roka za vložitev zahtevka za izplačilo drugega obroka. 
Rok iz prejšnjega stavka se lahko v skladu z drugim od-
stavkom 10. člena uredbe za mlade kmete podaljša za 
največ 12 mesecev.

8. Finančne določbe
8.1. Skladno s prvim odstavkom 11. člena uredbe 

za mlade kmete, se podpora dodeli kot pavšalna pomoč 
v obliki nepovratne finančne pomoči.

8.2. Skladno z drugim odstavkom 11. člena uredbe 
za mlade kmete, znaša znesek podpore 45.000 eu-
rov na upravičenca, če je na prevzeti kmetiji zaposlen 
ali v poslovnem načrtu predvidi zaposlitev na prevzeti 
kmetiji.

8.3. Skladno s tretjim odstavkom 11. člena uredbe 
za mlade kmete, znaša znesek podpore 18.600 eurov 
na upravičenca, če ta na prevzeti kmetiji ni zaposlen, niti 
tega ne predvideva v poslovnem načrtu.

8.4. Skladno s četrtim odstavkom 11. člena uredbe 
za mlade kmete, se podpora izplača v dveh obrokih, in 
sicer:

8.4.1. prvi obrok v višini 70 odstotkov dodeljenih 
sredstev in

8.4.2. drugi obrok v višini do 30 odstotkov dodelje-
nih sredstev.

9. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
9.1. V skladu s prvim odstavkom 12. člena uredbe 

za mlade kmete, se sredstva za podukrep razpišejo 
z zaprtim javnim razpisom v skladu z drugo alinejo pr-
vega odstavka 51. člena ZKme-1.

9.2. V skladu z drugim odstavkom 12. člena uredbe 
za mlade kmete, se oddaja vlog na javni razpis začne 
prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave 
javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

9.3. V skladu s petim odstavkom 12. člena uredbe 
za mlade kmete, se javni razpis po namenu deli na:

9.3.1. sklop A, ki je namenjen upravičencem, ki so 
zaposleni na kmetiji ali zaposlitev predvidijo v poslov-
nem načrtu in

9.3.2. sklop B, ki je namenjen drugim upravičen-
cem.

9.4. V skladu s šestim odstavkom 12. člena uredbe 
za mlade kmete se vloge ločeno razvrstijo v seznam 
prejetih in popolnih vlog po posameznih sklopih. Če je 
v posameznem sklopu višina razpisanih sredstev višja 
od zneska odobrenih sredstev, se preostanek sredstev 
prerazporedi v drug sklop.

9.5. V skladu s tretjim odstavkom 12. člena uredbe 
za mlade kmete, se na spletni strani ministrstva in agen-
cije, skupaj z javnim razpisom objavi razpisno dokumen-
tacijo v obliki dodatnih informacij pomembnih za javni 
razpis in navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev.

10. Vlaganje vlog
10.1. V skladu s prvim odstavkom 13. člena uredbe 

za mlade kmete vlogo sestavlja prijavni obrazec s pri-
logami.

10.2. Pred elektronsko vložitvijo vlog se upraviče-
nec prijavi pri agenciji, v skladu z drugim odstavkom 
13. člena uredbe za mlade kmete.

10.3. V skladu s tretjim odstavkom 13. člena ured-
be za mlade kmete, za elektronsko izpolnjevanje vloge 
agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: 
http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se upravičenec 
ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge 
s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski 
sistem agencije. Upravičenec ali njegov pooblaščenec 
izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v infor-
macijski sistem agencije.

10.4. V skladu z 20. členom uredbe za mlade kme-
te, je potrebno prijavni obrazec, ki je vnesen v informacij-
ski sistem agencije natisniti ter z izpisom identifikacijske 
kode in podpisom vlagatelja, skupaj s prilogami poslati 
priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljub ljana, ali oddati na vložišču agencije.

10.5. V skladu s četrtim odstavkom 13. člena ured-
be za mlade kmete, morajo biti na ovojnici vloge na javni 
razpis razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge 
na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev 
oziroma vložišče agencije, ter naslov in oznaka javnega 
razpisa na katerega se prijavlja. Na ovojnici mora biti 
naveden tudi sklop na katerega mladi kmet kandidira in 
številka KMG MIDa. Za čas oddaje vloge se šteje čas 
oddaje vloge v fizični obliki.

11. Obvezna dokazila k vlogi na javni razpis
11.1. V skladu s 14. členom uredbe za mlade kme-

te, so obvezna dokazila brez katerih se v skladu s tretjim 
odstavkom 52. člena ZKme-1 vloga zavrže brez poziva-
nja na dopolnitev, naslednja:

– poslovni načrt z vsemi obveznimi vnosnimi polji,
– notarsko overjena listina iz točke 4.2.1. tega jav-

nega razpisa, ki je dokazilo o medgeneracijskem pre-
nosu ali nakupu,

– izjava o pridobljeni izobrazbi.
12. Obravnava vlog
12.1. V skladu s prvim odstavkom 15. člena uredbe 

za mlade kmete, se obravnava vlog začne s preveritvijo 
njene popolnosti. Če je vloga nepopolna ali nerazumlji-
va, agencija upravičenca pozove k dopolnitvi vloge. Rok 
za dopolnitev vloge je največ 15 dni od dneva vročitve 
poziva k dopolnitvi. Stranka mora dopolniti vlogo v roku, 
določenem v pozivu k dopolnitvi. Za datum in čas njene-
ga prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) pisne 
oddaje dopolnjene vloge v skladu s pozivom za dopol-
nitev. Po prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis 
ponovno pregleda.

12.2. Upravičenca popolne vloge, ki je vsebinsko 
nerazumljiva, se v skladu z drugim odstavkom 15. člena 
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uredbe za mlade kmete, v roku treh mesecev od zaprtja 
javnega razpisa oziroma dveh mesecev od prejema po-
polne vloge na javni razpis, pozove, da jo pojasni. Rok 
za pojasnitev vloge je največ 15 dni od dneva vročitve 
poziva k pojasnitvi. Stranka mora opraviti pojasnitev 
v roku in na način, določenem v zahtevi za pojasnitev. 
Za datum in čas njene oddaje se štejeta datum in čas 
(ura, minuta) oddaje. Po prejemu pojasnitve se vloga na 
javni razpis ponovno pregleda. Vloge, ki ne izpolnjujejo 
vstopnih pogojev, se zavrnejo.

12.3. V skladu s tretjim odstavkom 15. člena uredbe 
za mlade kmete, se vloga na javni razpis, ki je popolna 
in izpolnjuje vstopne pogoje, oceni na podlagi meril iz 
5. poglavja tega javnega razpisa. Sredstva se odobri-
jo popolnim vsebinsko ustreznim vlogam, prispelim na 
javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev 
iz uredbe za mlade kmete in tega javnega razpisa in 
presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo 
vstopni prag 30 odstotkov vseh možnih točk, kar pred-
stavlja 26 točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število 
točk, do porabe razpisanih sredstev. Vloge, ki ne dose-
gajo minimalnega vstopnega praga, se zavrnejo.

12.4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenje-
nih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis 
enako število prejetih točk, se vloge na javni razpis, 
v skladu s četrtim odstavkom 15. člena uredbe za mlade 
kmete, odobrijo na podlagi naslednje razvrstitve meril 
za izbor vlog:

12.4.1. starost upravičenca,
12.4.2. izobrazba upravičenca,
12.4.3. povečanje obsega pro izvodnje (PKP, GVŽ, 

čebelje družine),
12.4.4. prispevek k doseganju horizontalnega cilja 

podnebne spremembe,
12.4.5. prispevek k doseganju horizontalnega cilja 

inovacije,
12.4.6. prispevek k doseganju horizontalnega cilja 

okolje,
12.4.7. lokacija kmetijskega gospodarstva je v obči-

ni, kjer je delež nosilcev kmetijskih gospodarstev, starih 
nad 55 let, večji od slovenskega povprečja, pri čemer 
se upošteva izračun, ki temelji na podatkih iz RKG. Se-
znam občin z deleži nosilcev kmetijskih gospodarstev, 
starih nad 55 let, je priloga 2 tega javnega razpisa.

12.5. V skladu s petim odstavkom 15. člena uredbe 
za mlade kmete, se vloga na javni razpis, ki je popolna 
in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar 
razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sred-
stev v celoti, zavrne.

12.6. V skladu s šestim odstavkom 15. člena ured-
be za mlade kmete, se sredstva upravičencu odobrijo 
z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda agencija.

12.7. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU 
agencija ne odobri vlog za pomoč in zahtevkov za iz-
plačilo iz 13. poglavja tega javnega razpisa, če ugotovi, 
da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev 
zahtev za pridobitev podpore, saj tako ustvarjeni pogoji 
niso v skladu s cilji podukrepa 6.1, in sicer izboljšanje 
starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev in 
izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

13. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev
13.1. V skladu s prvim odstavkom 16. člena uredbe 

za mlade kmete se upravičencu prvi obrok izplača na 
podlagi odločbe o pravici do sredstev, razen v prime-
ru, ko v poslovnem načrtu predvidi zaposlitev na svoji 
kmetiji. V tem primeru se upravičencu prvi obrok izplača 
po zaposlitvi na kmetiji in po vložitvi zahtevka za izpla-
čilo prvega obroka, v katerem mora predložiti izjavo 
o vključitvi v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno 

zavarovanje v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko 
in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje za osebe, ki 
v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot 
edini ali glavni poklic v skladu s točko 6.1.7. tega jav-
nega razpisa.

13.2. V skladu z drugim odstavkom 16. člena ured-
be za mlade kmete, upravičenec vloži zahtevek za iz-
plačilo drugega obroka, v skladu s časovnim načrtom iz 
odločbe o pravici do sredstev. Pogoja za izplačilo druge-
ga obroka sta izpolnitev mejnikov in ciljev iz poslovnega 
načrta ter izpolnjevanje obveznosti iz 6. poglavja tega 
javnega razpisa.

13.3. Obvezne sestavine zahtevka za izplačilo dru-
gega obroka so v skladu s tretjim odstavkom 16. člena 
uredbe za mlade kmete, naslednje:

13.3.1. poročilo o izpolnitvi mejnikov in ciljev iz 
poslovnega načrta, ki obsega stanje ob oddaji vloge 
na javni razpis, načrtovano stanje iz vloge in stanje ob 
oddaji zahtevka za izplačilo. Nabor podatkov in struktu-
ra poročila za podukrep 6.1 sta opredeljena v poročilu 
o izpolnitvi mejnikov in ciljev iz poslovnega načrta, ki 
se objavi na spletni strani agencije. Sestavni deli tega 
poročila so naslednji:

– izhodiščno stanje na kmetiji ob oddaji vloge na 
javni razpis,

– mejniki in cilji iz poslovnega načrta,
– načrtovano stanje po izpolnitvi v poslovnem načr-

tu zastavljenih ciljev,
– glavne značilnosti opravljenega dela in razvoja 

dejavnosti iz točke 4.5.3. tega javnega razpisa,
– stanje na kmetiji ob oddaji zahtevka za izplačilo.
13.3.2. dokazila o izpolnitvi mejnikov in ciljev iz 

poslovnega načrta, ki se glasijo na upravičenca, in na 
podlagi katerih je mogoče preveriti dejansko stanje, 
navedeno v poročilu (na primer: potrdila, dovoljenja, 
pogodbe, izpisi, certifikati, dokumenti za identifikacijo 
premičnin, fotografije nepremičnin pred in po naložbi, 
deklaracije in računi za nakup semen in sadik odpornej-
ših sort, drugo),

13.3.3. za pridobitev dela podpore, ki je namenjena 
pokritju naložbenih razvojnih ciljev, upravičenec predloži 
dokazila o porabljenih sredstvih za ta namen (računi in 
dokazila o plačilu), ki se glasijo na upravičenca. Če je 
višina sredstev za pokritje naložbenih razvojnih ciljev 
iz točke 4.5.3. tega javnega razpisa enaka ali prese-
ga znesek pavšalne podpore, se upravičencu izplača 
podporo v višini odobrene pavšalne podpore, za katero 
se šteje, da je v celoti namenjena pokritju naložbenih 
razvojnih ciljev,

13.3.4. če poslovni načrt vsebuje tudi naložbe 
v mehanizacijo in opremo, upravičenec k zahtevku za 
izplačilo priloži izjavo o vključitvi stroja ali opreme v pro-
izvodni proces, fotografijo predmeta naložbe, kopije li-
stin z identifikacijskimi podatki ter dokazila o nakupu in 
lastništvu, ki se glasijo na upravičenca. Izvirnike listin 
z identifikacijskimi podatki ter dokazila o nakupu in la-
stništvu, ki se glasijo na upravičenca, hrani upravičenec 
in jih predloži v primeru kontrole na kraju samem. Iden-
tifikacijski podatki, ki jih upravičenec vpisuje, so odvisni 
od vrste stroja ali opreme (na primer: vrsta in kategorija, 
komercialna oznaka, tip, leto izdelave, delovna širina, 
moč, ID-številka, leto prve registracije, garancijski list, 
potrdilo o homologaciji),

13.3.5. v primeru nakupa živali upravičenec k zah-
tevku za izplačilo priloži listine, ki se glasijo na upravi-
čenca in vsebujejo podatke, ki omogočajo identifikacijo 
živali, na primer vrsta, pasma, ID številka, spol, datum 
rojstva, oziroma v primeru nakupa čebel dokazilo o na-
kupu v skladu s predpisi Republike Slovenije,
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13.3.6. dokazilo o izpolnjevanju pogoja aktivnega 
kmeta iz točke 6.1.9. tega javnega razpisa, je zadnja 
izdana odločba v skladu s predpisom, ki ureja sheme 
neposrednih plačil, območja z omejenimi kmetijskimi 
dejavniki, ekološko kmetovanje ali dobrobit živali,

13.3.7. kadar so naložbe v objekte cilj v poslovnem 
načrtu, morajo biti gradbena dela opravljena v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, 
varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja,

13.3.8. stroški, ki so nastali za namen izpolnitve 
naložbenih razvojnih ciljev, v skladu s točko 13.3.3. 
tega javnega razpisa, niso upravičeni do financiranja iz 
naslova ostalih ukrepov PRP 2014-2020.

13.4. Na podlagi popolnega in utemeljenega zah-
tevka za izplačilo sredstev in opravljeni kontroli iz 14. 
poglavja tega javnega razpisa, se sredstva izplačajo na 
transakcijski račun upravičenca.

13.5. Podatki o končnih prejemnikih sredstev se 
objavijo na spletni strani agencije, kot to določa 111. člen 
Uredbe 1306/2013/EU.

14. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
14.1. Kontrole se, v skladu s prvim odstavkom 

17. člena uredbe za mlade kmete, izvajajo v skladu 
z Uredbo 1306/2013/EU in Uredbo 809/2014/EU. Za 
izvajanje kontrol je pristojna agencija.

14.2. V skladu z drugim odstavkom 17. člena ured-
be za mlade kmete, lahko ministrstvo v skladu s prvim 
odstavkom 66. člena Uredbe 1305/2013/EU preverja 
pravilnost izvajanja podukrepa 6.1.

14.3. V skladu s tretjim odstavkom 17. člena 
uredbe za mlade kmete, se neizpolnitev ali kršitev ob-
veznosti sankcionira v skladu z 63. členom Uredbe 
1306/2013/EU, 63. členom Uredbe 809/2014/EU in 
57. členom ZKme-1. Sankcije so opredeljene v Katalogu 
kršitev in sankcij, ki je priloga 1 uredbe za mlade kmete.

14.4. V skladu s četrtim odstavkom 17. člena ured-
be za mlade kmete, se šteje, da kršitev ali neizpolnitev 
iz prejšnje točke tega javnega razpisa ni podana, če je 
neizpolnitev ali kršitev obveznosti posledica višje sile ali 
izjemne okoliščine iz 18. člena uredbe za mlade kmete.

14.5. V skladu s prvim odstavkom 18. člena uredbe 
za mlade kmete, se priznavajo primeri višje sile in izje-
mnih okoliščin, kot so opredeljeni v drugem odstavku 
2. člena Uredbe 1306/2013/EU.

14.6. V skladu z drugim odstavkom 18. člena ured-
be za mlade kmete, mora o višji sili ali izjemnih okolišči-
nah, upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno 
obvestiti agencijo in predložiti ustrezna dokazila v 15 
delovnih dneh od dneva, ko je višja sila nastala, oziroma 
ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba 
to zmožna storiti.

14.7. V skladu s tretjim odstavkom 18. člena uredbe 
za mlade kmete, o višji sili ali izjemnih okoliščinah odlo-
ča agencija, ki na podlagi prejetih dokazil upravičencu 
izda odločbo.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 42 / 17. 6. 2016 / Stran 1455 

Priloga 1: Seznam občin s stopnjo registrirane brezpo-
selnosti

Priloga 1:  
 
Seznam občin s stopnjo registrirane brezposelnosti  
 
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane 
brezposelnosti po: SPOL, OBČINE, MESEC , MERITVE  

 
 

 
 2016M03 

Spol ‐ SKUPAJ 
  Stopnja registrirane brezposelnosti 

  

Ajdovščina 10,5 

Ankaran/Ancarano 9,8 

Apače 19,1 

Beltinci 17,6 

Benedikt 9,6 

Bistrica ob Sotli 12,7 

Bled 8,2 

Bloke 10,6 

Bohinj 8,1 

Borovnica 12,7 

Bovec 12 

Braslovče 10,8 

Brda 7,3 
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Brezovica 8,9 

Brežice 14,4 

Cankova 23,2 

Celje 16,3 

Cerklje na Gorenjskem 5,3 

Cerknica 9,6 

Cerkno 5,6 

Cerkvenjak 8,3 

Cirkulane 11,6 

Črenšovci 22,1 

Črna na Koroškem 8,5 

Črnomelj 19,7 

Destrnik 9,7 

Divača 9,4 

Dobje 11,4 

Dobrepolje 8,7 

Dobrna 10,6 

Dobrova ‐ Polhov Gradec 7,2 

Dobrovnik/Dobronak 23,7 
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Dol pri Ljubljani 8 

Dolenjske Toplice 7,8 

Domžale 8,9 

Dornava 9,7 

Dravograd 11,6 

Duplek 12,7 

Gorenja vas ‐ Poljane 5,1 

Gorišnica 9,7 

Gorje 7,7 

Gornja Radgona 15,8 

Gornji Grad 11,6 

Gornji Petrovci 17,7 

Grad 17,1 

Grosuplje 9,8 

Hajdina 9 

Hoče ‐ Slivnica 12,5 

Hodoš/Hodos 22,5 

Horjul 5,4 

Hrastnik 16,3 
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Hrpelje ‐ Kozina 10 

Idrija 6,6 

Ig 7,9 

Ilirska Bistrica 11 

Ivančna Gorica 8 

Izola/Isola 11,7 

Jesenice 9,7 

Jezersko 8 

Juršinci 10,3 

Kamnik 9,3 

Kanal 10,8 

Kidričevo 9,6 

Kobarid 10,1 

Kobilje 15,6 

Kočevje 23,2 

Komen 12,1 

Komenda 6,7 

Koper/Capodistria 10,9 

Kostanjevica na Krki 10,9 
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Kostel 17,3 

Kozje 14,2 

Kranj 9,8 

Kranjska Gora 8 

Križevci 12,6 

Krško 15 

Kungota 14,8 

Kuzma 22,5 

Laško 13,4 

Lenart 9,9 

Lendava/Lendva 22,7 

Litija 10,7 

Ljubljana 12,3 

Ljubno 11,8 

Ljutomer 15 

Log ‐ Dragomer 8,4 

Logatec 9,4 

Loška dolina 9,6 

Loški Potok 11,3 
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Lovrenc na Pohorju 14,1 

Luče 13,2 

Lukovica 7,7 

Majšperk 9,8 

Makole 10,7 

Maribor 16,8 

Markovci 9,5 

Medvode 9,3 

Mengeš 9,3 

Metlika 15,5 

Mežica 9,1 

Miklavž na Dravskem polju 12,6 

Miren ‐ Kostanjevica 10 

Mirna 8,7 

Mirna Peč 7,8 

Mislinja 10,2 

Mokronog ‐ Trebelno 7,5 

Moravče 6,6 

Moravske Toplice 18,3 
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Mozirje 11,6 

Murska Sobota 20,3 

Muta 11,2 

Naklo 7,7 

Nazarje 12,3 

Nova Gorica 10,3 

Novo mesto 10,6 

Odranci 15,9 

Oplotnica 9,6 

Ormož 12,1 

Osilnica 16,5 

Pesnica 13,2 

Piran/Pirano 13,8 

Pivka 12 

Podčetrtek 12,5 

Podlehnik 10,3 

Podvelka 13,6 

Poljčane 12,5 

Polzela 11,9 
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Postojna 11,6 

Prebold 12 

Preddvor 5,8 

Prevalje 10,8 

Ptuj 11,2 

Puconci 20,3 

Rače ‐ Fram 12,9 

Radeče 12,3 

Radenci 15,3 

Radlje ob Dravi 13,3 

Radovljica 8,4 

Ravne na Koroškem 11,3 

Razkrižje 12,9 

Rečica ob Savinji 12,4 

Renče ‐ Vogrsko 7,8 

Ribnica 9,5 

Ribnica na Pohorju 14,1 

Rogaška Slatina 12,5 

Rogašovci 25,5 
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Rogatec 14,6 

Ruše 15,3 

Selnica ob Dravi 13,1 

Semič 15,8 

Sevnica 11 

Sežana 10 

Slovenj Gradec 11,1 

Slovenska Bistrica 11,9 

Slovenske Konjice 13,4 

Sodražica 8,4 

Solčava 11,2 

Središče ob Dravi 11,7 

Starše 13 

Straža 8,4 

Sveta Ana 10,3 

Sveta Trojica v Slov. goricah 9,5 

Sveti Andraž v Slov. goricah 7,5 

Sveti Jurij ob Ščavnici 15,5 

Sveti Jurij v Slov. goricah 8,5 
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Sveti Tomaž 11,7 

Šalovci 18,1 

Šempeter ‐ Vrtojba 9,7 

Šenčur 6,5 

Šentilj 12,7 

Šentjernej 9,6 

Šentjur 11,9 

Šentrupert 8,8 

Škocjan 12 

Škofja Loka 7,4 

Škofljica 8,8 

Šmarje pri Jelšah 13 

Šmarješke Toplice 6,1 

Šmartno ob Paki 9,5 

Šmartno pri Litiji 9,8 

Šoštanj 12,4 

Štore 12,2 

Tabor 11,8 

Tišina 19,5 
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Tolmin 9,8 

Trbovlje 19,7 

Trebnje 8,7 

Trnovska vas 6,6 

Trzin 7,4 

Tržič 11,2 

Turnišče 18,7 

Velenje 13,5 

Velika Polana 17 

Velike Lašče 7,6 

Veržej 10,4 

Videm 9,7 

Vipava 10,2 

Vitanje 9,1 

Vodice 6,5 

Vojnik 10,8 

Vransko 11,2 

Vrhnika 11,4 

Vuzenica 12,3 
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Zagorje ob Savi 12,8 

Zavrč 12,5 

Zreče 9,9 

Žalec 13,8 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, marec 2016 
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Priloga 2: Seznam občin z deleži nosilcev kmetijskih 
gospodarstev, starih nad 55 let

 
 

 
 

Priloga 2:  
 
Seznam občin z deleži nosilcev kmetijskih gospodarstev, starih nad 55 let 
 
OB_ID  OBCINA  DELEZ_STAREJŠI > 55 
1  AJDOVŠČINA  69,20 
2  BELTINCI  72,48 
3  BLED  68,82 
4  BOHINJ  67,90 
5  BOROVNICA  66,87 
6  BOVEC  75,43 
7  BRDA  68,31 
8  BREZOVICA  67,93 
9  BREŽICE  69,41 
10  TIŠINA  67,41 
11  CELJE  67,58 
12  CERKLJE NA GORENJSKEM  57,61 
13  CERKNICA  73,14 
14  CERKNO  67,21 
15  ČRENŠOVCI  73,58 
16  ČRNA NA KOROŠKEM  68,61 
17  ČRNOMELJ  69,43 
18  DESTRNIK  65,02 
19  DIVAČA  72,27 
20  DOBREPOLJE  65,67 
21  DOBROVA‐POLHOV GRADEC  57,33 
22  DOL PRI LJUBLJANI  69,96 
23  DOMŽALE  65,36 
24  DORNAVA  68,04 
25  DRAVOGRAD  57,53 
26  DUPLEK  68,70 
27  GORENJA VAS‐POLJANE  59,54 
28  GORIŠNICA  63,85 
29  GORNJA RADGONA  68,29 
30  GORNJI GRAD  54,58 
31  GORNJI PETROVCI  78,36 
32  GROSUPLJE  67,75 
33  ŠALOVCI  78,04 
34  HRASTNIK  64,52 
35  HRPELJE‐KOZINA  68,12 
36  IDRIJA  64,00 
37  IG  71,23 
38  ILIRSKA BISTRICA  70,96 
39  IVANČNA GORICA  61,98 
40  IZOLA  75,66 
41  JESENICE  67,41 
42  JURŠINCI  60,92 
43  KAMNIK  60,53 
44  KANAL  73,11 
45  KIDRIČEVO  67,25 
46  KOBARID  72,62 
47  KOBILJE  73,19 
48  KOČEVJE  64,57 
49  KOMEN  64,38 
50  KOPER  72,39 
51  KOZJE  60,14 
52  KRANJ  62,02 
53  KRANJSKA GORA  66,18 
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54  KRŠKO  67,16 
55  KUNGOTA  65,79 
56  KUZMA  68,79 
57  LAŠKO  58,55 
58  LENART  67,73 
59  LENDAVA  73,14 
60  LITIJA  61,03 
61  LJUBLJANA  70,29 
62  LJUBNO  55,56 
63  LJUTOMER  66,03 
64  LOGATEC  62,85 
65  LOŠKA DOLINA  73,51 
66  LOŠKI POTOK  73,02 
67  LUČE  56,36 
68  LUKOVICA  55,35 
69  MAJŠPERK  67,18 
70  MARIBOR  69,84 
71  MEDVODE  63,52 
72  MENGEŠ  80,00 
73  METLIKA  69,63 
74  MEŽICA  60,16 
75  MIREN‐KOSTANJEVICA  71,37 
76  MISLINJA  59,58 
77  MORAVČE  63,37 
78  MORAVSKE TOPLICE  76,18 
79  MOZIRJE  58,62 
80  MURSKA SOBOTA  76,37 
81  MUTA  60,19 
82  NAKLO  59,17 
83  NAZARJE  60,44 
84  NOVA GORICA  75,21 
85  NOVO MESTO  67,58 
86  ODRANCI  73,45 
87  ORMOŽ  63,52 
88  OSILNICA  79,03 
89  PESNICA  66,59 
90  PIRAN  67,72 
91  PIVKA  69,88 
92  PODČETRTEK  66,53 
93  PODVELKA  56,32 
94  POSTOJNA  71,89 
95  PREDDVOR  61,27 
96  PTUJ  71,92 
97  PUCONCI  72,86 
98  RAČE‐FRAM  66,59 
99  RADEČE  62,70 
100  RADENCI  67,84 
101  RADLJE OB DRAVI  59,37 
102  RADOVLJICA  73,69 
103  RAVNE NA KOROŠKEM  63,04 
104  RIBNICA  70,58 
105  ROGAŠOVCI  69,23 
106  ROGAŠKA SLATINA  66,81 
107  ROGATEC  63,69 
108  RUŠE  70,13 
109  SEMIČ  70,52 
110  SEVNICA  62,49 
111  SEŽANA  71,41 
112  SLOVENJ GRADEC  60,13 
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113  SLOVENSKA BISTRICA  60,18 
114  SLOVENSKE KONJICE  57,39 
115  STARŠE  73,51 
116  SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI  58,29 
117  ŠENČUR  57,88 
118  ŠENTILJ  70,84 
119  ŠENTJERNEJ  65,13 
120  ŠENTJUR  62,72 
121  ŠKOCJAN  60,63 
122  ŠKOFJA LOKA  56,91 
123  ŠKOFLJICA  70,11 
124  ŠMARJE PRI JELŠAH  64,51 
125  ŠMARTNO OB PAKI  65,38 
126  ŠOŠTANJ  57,64 
127  ŠTORE  65,13 
128  TOLMIN  72,29 
129  TRBOVLJE  66,54 
130  TREBNJE  65,70 
131  TRŽIČ  63,81 
132  TURNIŠČE  78,51 
133  VELENJE  64,59 
134  VELIKE LAŠČE  70,70 
135  VIDEM  67,84 
136  VIPAVA  71,36 
137  VITANJE  53,82 
138  VODICE  63,30 
139  VOJNIK  60,98 
140  VRHNIKA  66,07 
141  VUZENICA  54,81 
142  ZAGORJE OB SAVI  63,10 
143  ZAVRČ  64,15 
144  ZREČE  59,84 
146  ŽELEZNIKI  56,31 
147  ŽIRI  63,72 
148  BENEDIKT  62,13 
149  BISTRICA OB SOTLI  62,83 
150  BLOKE  69,79 
151  BRASLOVČE  64,91 
152  CANKOVA  67,59 
153  CERKVENJAK  65,63 
154  DOBJE  61,81 
155  DOBRNA  55,08 
156  DOBROVNIK  72,84 
157  DOLENJSKE TOPLICE  68,48 
158  GRAD  74,64 
159  HAJDINA  73,64 
160  HOČE‐SLIVNICA  65,68 
161  HODOŠ  82,05 
162  HORJUL  64,09 
163  JEZERSKO  53,85 
164  KOMENDA  69,83 
165  KOSTEL  72,22 
166  KRIŽEVCI  62,06 
167  LOVRENC NA POHORJU  64,19 
168  MARKOVCI  71,00 
169  MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU  69,23 
170  MIRNA PEČ  61,62 
171  OPLOTNICA  59,21 
172  PODLEHNIK  67,29 
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173  POLZELA  61,46 
174  PREBOLD  69,66 
175  PREVALJE  54,74 
176  RAZKRIŽJE  66,20 
177  RIBNICA NA POHORJU  65,57 
178  SELNICA OB DRAVI  61,92 
179  SODRAŽICA  73,97 
180  SOLČAVA  44,58 
181  SVETA ANA  60,50 
182  SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH  63,39 
183  ŠEMPETER‐VRTOJBA  79,56 
184  TABOR  60,87 
185  TRNOVSKA VAS  63,18 
186  TRZIN  76,47 
187  VELIKA POLANA  73,16 
188  VERŽEJ  63,31 
189  VRANSKO  60,57 
190  ŽALEC  67,12 
191  ŽETALE  61,90 
192  ŽIROVNICA  67,97 
193  ŽUŽEMBERK  60,93 
194  ŠMARTNO PRI LITIJI  58,92 
195  APAČE  71,70 
196  CIRKULANE  72,44 
197  KOSTANJEVICA NA KRKI  65,61 
198  MAKOLE  62,54 
199  MOKRONOG‐TREBELNO  55,90 
200  POLJČANE  65,41 
201  RENČE‐VOGRSKO  73,86 
202  SREDIŠČE OB DRAVI  67,92 
203  STRAŽA  69,78 
204  SV. TROJICA V SLOV. GORICAH  66,13 
205  SVETI TOMAŽ  68,40 
206  ŠMARJEŠKE TOPLICE  65,14 
207  GORJE  65,95 
208  LOG‐DRAGOMER  72,29 
209  REČICA OB SAVINJI  62,91 
210  SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH  63,40 
211  ŠENTRUPERT  61,14 
212  MIRNA  68,90 
213  ANKARAN  79,73 
  SLOVENIJA  66,21 

   
   
   
   

Vir: MKGP, Register kmetijskih gospodarstev, 2. 6. 2016 
 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Št. 5440-19/2015/12 Ob-2438/16

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja 
in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razvelja-
vitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evrop-
skem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), 
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
(UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o držav-
ni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečišče-
no besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 
8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 
65/14 – ZVRS-H in 90/14), Zakona o integriteti in pre-
prečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno 
prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 
– ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZI-
PRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-
-D,55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 
2017 /ZIPRS 1617/ (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna 
Republike Slovenije za leto 2016 /DP2016/ (Uradni list 
RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 
2017 /DP2017/ (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v pro-
gramskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in 
delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15), Partnerskega 
sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za ob-
dobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 
30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, z dne 16. 12. 2014, Resolucije o Na-
cionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13-20), Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ura-
dni 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 in 47/15), Zakona o izobraževanju 
odraslih (Uradni list RS, št. 110/06) in odločitve Službe 
Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezij-
sko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu 
razpisu, št. 3032-56/2016/6, z dne 9. 6. 2016, Republika 
Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova 16, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za financiranje dejavnosti informiranja  

in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje 
neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022

1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega or-
gana, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 
16, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni 
razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega 
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020 (v nadaljevanju OP 2014–2022), pred-
nostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje 
za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev 
enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse staro-
stne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem 
okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc 
delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, 
vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja prido-
bljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljša-
nje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med 
usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Javni razpis bo neposredno vplival na doseganje 
ciljev Operativnega programa 2014–2020. Z izvajanjem 
informativno svetovalne dejavnosti, ki vključuje tudi ugo-
tavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega zna-
nja, bo prispeval k večji vključenosti v vseživljenjsko 
učenje (v nadaljevanju: VŽU) in izboljšanju kompetenc 
zaposlenih, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih 
in manj usposobljenih.

Programska in vsebinska osnova za javni razpis je 
opredeljena najmanj v:

– Operativnem programu za izvajanje Evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, dostopno na: 
http://www.eu-skladi.si/dokumenti/kljucni-dokumenti/op_
slo_web.pdf

– Resoluciji o Nacionalnem programu izobraževa-
nja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 
(ReNPIO13–20) (Uradni list RS, št. 90/13), dostopno na: 
http://www.uradni-list.si/1/content?id=114925

– Strateškem okviru za evropsko sodelovanje v iz-
obraževanju in usposabljanju (ET 2020), dostopno na: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:C:2009:119:0002:0010:SL:PDF)

– Sporočilu komisije Evropa 2020, Strategi-
ja za pametno, trajnostno in vključujočo rast, dosto-
pno na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SL:PDF

– Resoluciji Sveta o prenovljenem evropskem pro-
gramu za izobraževanje odraslih (2011/C 372/01), do-
stopno na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:SL:PDF

– Priporočilu Sveta Evropske Unije z dne 20. de-
cembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložno-
stnega učenja (2012/C 398/01), dostopno na: http://www.
europass.si/files/userfiles/europass/dokumenti/Pripo-
rocilo %20Sveta %20o %20potrjevanju %20neformalne-
ga %20in %20priloznostnega %20ucenja %202012.pdf

2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 
je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zapo-
sleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zapo-
sljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja 
v sodobni družbi.

3. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je izvaja-
ti dejavnost informiranja in svetovanja po modelu »Infor-
mativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih« 
(v nadaljevanju: dejavnost ISIO) pred vključitvijo, med 
in po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju, 
ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja 
neformalno pridobljenega znanja.

4. Ciljna skupina: ciljna skupina so zaposleni, ki po-
trebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekva-
lifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. 
Posredna ciljna skupina so delodajalci, ker so aktivnosti 
namenjene zaposlenim.



Stran 1472 / Št. 42 / 17. 6. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

5. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje dejavnosti 

ISIO. Aktivnosti dejavnosti ISIO so:
– analiza potreb po izobraževanju, analiza potreb 

po razvoju kariere, izdelava načrta izobraževanja, izde-
lava načrta razvoja kariere, izdelava portfolija, izvajanje 
postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega 
znanja, spretnosti in kompetenc, poglobljena svetovalna 
podpora, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja;

– usmerjanje k vpisu v nadaljnje izobraževanje, 
usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij;

– sodelovanje s ključnimi deležniki, to so podjetja, 
zbornice, sindikati, socialni partnerji, regionalne agencije 
in drugi deležniki na ravni statistične regije.

6. Način in obdobje izvajanja
Operacije se bodo izvajale v Kohezijski regiji Vzho-

dna Slovenija in Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v 
nadaljevanju KRVS in KRZS).

Način delitve sredstev po regijah: sredstva tega 
javnega razpisa se delijo glede na lokacijo izvajanja 
aktivnosti.

Predmet javnega razpisa se izvaja v operacijah, ki 
so oblikovane kot konzorciji. Število konzorcijev v posa-
mezni statistični regiji je odvisno od števila prebivalcev 
in razvitosti določene statistične regije.

Za konzorcijske partnerje se štejejo vse organi-
zacije, ki so vključene v konzorcij, vključno z nosilcem 
konzorcija. Konzorcij vodi prijavitelj, ki je vodja oziroma 
nosilec konzorcija. Za vodenje konzorcija se organizi-
ra projektna pisarna pri prijavitelju. Za delo projektne 
pisarne je upravičen strošek v višini 50 % polno zapo-
slenega organizatorja izobraževanja odraslih, v skladu 
z metodologijo, ki je opredeljena v 17. točki tega jav-
nega razpisa.

Za namen oblikovanja števila konzorcijev in števila 
partnerjev v konzorcijih so statistične regije razvrščene 
po številu prebivalcev v naslednje tri skupine:

– velike regije so: Gorenjska, Jugovzhodna Sloveni-
ja, Osrednjeslovenska, Podravska in Savinjska;

– srednje regije so: Goriška, Obalno-kraška in Po-
murska;

– majhne regije so: Koroška, Posavska, Primor-
sko-notranjska in Zasavska.

Za izvajanje predmeta javnega razpisa bo v skladu 
s pogoji in merili izbranih največ petnajst (15) konzor-
cijev, od tega enajst (11) v KRVS in štirje (4) v KRZS 
(preglednici 1 in 2).

Prijavitelj mora v konzorcij vključiti vse ljudske uni-
verze, ki izrazijo interes. Prijavitelj mora v konzorcij 
vključiti eno srednjo šolo izmed tistih, ki izrazijo interes.

Preglednica 1: število konzorcijev v KRVS po statističnih regijah

Velike regije Srednja 
regija

Majhne regije

Statistična 
regija

Jugovzhodna 
Slovenija

Podravska Savinjska Pomurska Koroška Posavska Primorsko 
-notranjska

Zasavska

Število kon-
zorcijev

2 2 2 1 1 1 1 1

Preglednica 2: število konzorcijev v KRZS po statističnih regijah

Veliki regiji Srednji regiji
Statistična regija Gorenjska Osrednje-slovenska Goriška Obalno-kraška
Število konzorcijev 1 1 1 1

Obdobje izvajanja operacij je od dneva objave jav-
nega razpisa do 31. 3. 2022.

Obdobje upravičenih stroškov je od dneva objave 
javnega razpisa do 31. 3. 2022.

Obdobje upravičenih izdatkov je od dneva objave 
javnega razpisa do 30. 6. 2022.

7. Pričakovani kazalniki in spremljanje izvajanja
Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije se 

uporabljata dve vrsti kazalnikov, in sicer:
7.1. Programsko specifične kazalnike (določene 

z besedilom OP 2014–2020)
– Pričakovani kazalnik učinka spremlja število ude-

ležencev vključenih v dejavnost ISIO. Pričakuje se, da 
bo v izvajanje dejavnosti ISIO vključenih najmanj 20.000 
udeležencev, od tega v KRVS najmanj 12.000, v KRZS 
pa najmanj 8.000 udeležencev (preglednica 3).

Za spremljanje se uporabi »Vprašalnik za spremlja-
nje podatkov o udeležencih na operacijah«, ki je priloga 
8 k Navodilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike 
v programskem obdobju 2014–2020. Vprašalnik se iz-
polni ob vključitvi v dejavnost ISIO.

– Pričakovani kazalnik rezultata spremlja delež 
udeležencev, ki so se po zaključenem svetovanju vklju-

čili v formalno ali neformalno izobraževanje oziroma 
usposabljanje ali v postopke za pridobitev kvalifikacije 
oziroma certifikata. Delež uspešno zaključenih sveto-
vanj je najmanj 75 % od udeležencev, ki so bili vključeni 
v svetovanje. Pričakovano število udeležencev, ki bodo 
dosegli rezultat, je razvidno iz preglednice 3.

Za spremljanje se uporabi »Seznam kazalnikov«, 
ki je priloga 9 razpisne dokumentacije (poglavje 2.2 
Vprašalnik specifični kazalniki rezultata v dejavnosti 
ISIO).

Podatki se pridobijo 6 mesecev po zaključku sveto-
vanja. S kazalniki rezultata spremljamo delež uspešno 
zaključenih svetovanj, ki se izkazuje s številom udele-
žencev, ki so se po zaključenem svetovanju vključili v:

– programe za dvig izobrazbene ravni,
– programe za pridobitev splošnih kompetenc (jav-

no veljavni programi),
– programe za pridobitev splošnih in poklicnih kom-

petenc (programi, ki niso javno veljavni),
– postopke za pridobitev NPK (nacionalnih poklic-

nih kvalifikacij) ali TPK (temeljnih poklicnih kvalifikacij),
– postopke pridobivanja drugih certifikatov (npr. 

slovenski in mednarodni certifikat tujih jezikov, ECDL 
in drugi).
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7.2. Skupne kazalnike (določene z uredbo 
1303/2013 in uredbo 1304/2013)

Skupni kazalniki učinka spremljajo značilnosti oseb 
(npr. starost, spol, dosežena izobrazba status na trgu 
dela) ob vključitvi v dejavnosti ISIO. Za spremljanje se 
uporabi »Vprašalnik za spremljanje podatkov o udele-
žencih na operacijah«, ki je priloga 8 k Navodilom Mini-
strstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje 
operacij evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020. Podatki se pridobijo z izpolnitvijo 
Vprašalnika hkrati ob vključitvi udeležencev v dejavnost 
ISIO.

Skupni kazalniki rezultata spremljajo spremembo 
statusa (izobrazba ali status na trgu dela) po zaključku 
sodelovanja udeleženca v dejavnostih ISIO, in sicer:

– takojšnji kazalnik rezultata spremlja spremembo 
statusa udeleženca najkasneje 4 tedne po zaključku 
svetovanja. Za spremljanje se smiselno uporabi »Vpra-
šalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na opera-
cijah«, ki je priloga 8 k Navodilom Ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020;

– dolgoročni kazalnik rezultata spremlja spremem-
bo statusa udeleženca najkasneje 6 (šest) mesecev po 
zaključku svetovanja. Za spremljanje se smiselno upo-
rabi »Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih 
na operacijah«, ki je priloga 8 k Navodilom Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020.

Preglednica 3: Pričakovani kazalniki učinka v KRVS in KRZS

ID Kazalnik Merska 
enota Regija Ciljna vrednost 

(skupaj)
10.9

Kazalniki učinkov
Število vključenih v svetovalno dejavnost Število Vzhod 12.000

10.9 Število vključenih v svetovalno dejavnost Število Zahod 8.000

10.3
Specifični kazalniki 

rezultatov

Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili 
izvedena svetovanja  % Vzhod 75

10.3 Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili 
izvedena svetovanja  % Zahod 75

Pričakuje se, da bo najnižje število vključenih udele-
žencev v dejavnost ISIO v posameznem konzorciju tako, 
kot je razvidno iz preglednic 4 in 5.

Preglednica 4: pričakovani kazalniki učinkov v posameznem konzorciju v KRVS

Konzorciji v velikih regijah
Konzorciji 
v srednji 

regiji
Konzorciji v majhnih regijah

Statistična 
regija

Jugovzhodna 
Slovenija

Podravska Savinjska Pomurska Koroška Posavska
Primorsko-
notranjska

Zasavska

Skupaj število 
vključenih v 
svetovalno 
dejavnost

2.520 2.520 2.520 1.560 720 720 720 720

Pokolpje
ostali 
del te 
regije

Zgornje 
Podravje

Spodnje 
Podravje

Zgornja 
Savinjska 

regija

Spodnja 
Savinjska 

regija

Od skupaj 
vključenih

720 1.800 1.800 720 720 1.800

Preglednica 5: pričakovani kazalniki učinkov v posameznem konzorciju v KRZS

Konzorciji v velikih regijah Konzorciji v srednjih regijah
Statistična regija Gorenjska Osrednje-slovenska Goriška Obalno-kraška
Število vključenih v svetovalno 
dejavnost 2.560 2.560 1.440 1.440

8. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
8.1 Splošni pogoji za prijavitelja
Na tem javnem razpisu lahko kot prijavitelj kandidira 

javni zavod, katerega temeljna dejavnost je izobraževa-
nje odraslih in ki izpolnjuje naslednje pogoje:

Pogoji Dokazila
a. je na dan objave tega javnega razpisa registriran za opravljanje izobraževalne 
dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču in izvaja svojo dejavnost na 
območju Republike Slovenije;

Priloga 5: Fotokopija izpisa iz 
Ajpes-a, iz katere je razvidno, 
da ima prijavitelj opredeljeno 
izobraževalno dejavnost na dan 
objave tega javnega razpisa*
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Pogoji Dokazila
b. ni za iste aktivnosti, ki jih prijavlja na tem javnem razpisu, sofinanciran iz 
drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU;
c. ima na dan objave tega javnega razpisa zaposlenega najmanj enega 
organizatorja izobraževanja odraslih za polni delovni čas s pedagoško 
andragoško izobrazbo in strokovnim izpitom s področja vzgoje in izobraževanja, 
ki ni zaposlen preko javnih del;
d. ima na dan podpisa izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, 
določene z zakonom;
e. ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem 
postopku;
f. ni opustil poslovne dejavnosti;
g. dokazilo, da prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja nista bila pravnomočno 
obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena 
v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2, 
v nadaljevanju besedila: KZ-1).

Priloga 6:
Izjava o izpolnjevanju splošnih 
pogojev za prijavitelja 
z naslednjimi dokazili:
– pod točko c.: pogodba 
o zaposlitvi organizatorja 
izobraževanja odraslih, potrdilo 
o pedagoško andragoški 
izobrazbi, potrdilo o strokovnem 
izpitu s področja vzgoje in 
izobraževanja;
– pod točko d.: potrdilo FURS-a*;
– pod točko e., f.: izpis iz 
Ajpes-a*,
– pod točko g.: potrdilo 
Ministrstva za pravosodje*.

8.2 Splošni pogoji za konzorcijske partnerje brez 
prijavitelja

Na tem javnem razpisu je lahko konzorcijski partner 
pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

Pogoji Dokazila
a. je na dan objave tega javnega razpisa registrirana za opravljanje 
izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču in izvaja svojo 
dejavnost na območju Republike Slovenije;

Priloga 5: Fotokopija izpisa iz 
Ajpes-a, iz katere je razvidno, 
da ima konzorcijski partner 
opredeljeno izobraževalno 
dejavnost na dan objave tega 
javnega razpisa*

b. ni za iste aktivnosti, ki jih prijavlja na tem javnem razpisu, sofinancirana iz 
drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU;
c. ima na dan objave tega javnega razpisa zaposlenega najmanj enega 
organizatorja izobraževanja odraslih za polni delovni čas s pedagoško 
andragoško izobrazbo in strokovnim izpitom s področja vzgoje in izobraževanja, 
ki ni zaposlen preko javnih del;
d. ima na dan podpisa izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, 
določene z zakonom;
e. ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem 
postopku;
f. ni opustila poslovne dejavnosti;
g. konzorcijski partner ali odgovorna oseba konzorcijskega partnerja nista bila 
pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so 
opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2, 
v nadaljevanjem besedilu: KZ-1).

Priloga 7: Izjava o izpolnjevanju 
splošnih pogojev za konzorcijske 
partnerje brez prijavitelja 
z naslednjimi dokazili:
– pod točko c:
pogodba o zaposlitvi 
organizatorja izobraževanja 
odraslih, potrdilo o pedagoško 
andragoški izobrazbi;
– pod točko d.: potrdilo FURS-a*;
– pod točko e., f.: izpis iz 
Ajpes-a*
– pod točko g.: potrdilo 
Ministrstva za pravosodje*.

* Zaradi pričakovanega velikega števila vlog naprošamo prijavitelje, da označena dokazila predložijo z oddano vlogo. Kolikor 
jih prijavitelji ne bodo predložili, jih bo Ministrstvo pridobilo po uradni dolžnosti.

8.3 Posebni pogoji za vse konzorcijske partnerje
Vsi konzorcijski partnerji morajo izpolnjevati nasle-

dnje posebne pogoje:

Pogoji Dokazila
a. operacija konzorcija se izvaja v statistični regiji, v kateri je sedež prijavitelja;
b. so registrirani v isti statistični regiji kot prijavitelj;
c. niso partnerji v drugem konzorciju za izvajanje tega javnega razpisa;
d. prijavitelj je z namero prijave na ta javni razpis seznanil vse ljudske univerze in

Priloga 8: Izjava o izpolnjevanju 
posebnih pogojev z dokazili -se-
znanitev z namero prijave na ta 
javni razpis

srednje šole iz statistične regije;
e. se zavezujejo, da bodo zagotavljali dejavnost ISIO na celotnem območju ozi-
roma delu statistične regije, za katero je izdelan elaborat, ne glede na sedež kon-
zorcijskih partnerjev;
f. prijavitelj izrazi namero, da bo za čas trajanja operacije zaposlil vodjo oziroma 
koordinatorja projekta, ki izpolnjuje pogoje za organizatorja izobraževanja odra-
slih, ima pedagoško andragoško izobrazbo in strokovni izpit s področja vzgoje in 
izobraževanja;
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Pogoji Dokazila
g. izrazijo namero, da bodo za čas trajanja operacije zaposlili organizatorja iz-
obraževanja odraslih s pedagoško andragoško izobrazbo in strokovnim izpitom 
s področja vzgoje in izobraževanja, ki bo izvajal svetovalno dejavnost iz predmeta 
tega javnega razpisa;
h. soglašajo z elaboratom, ki pri razdelitvi sredstev upošteva število prebivalcev, 
ki jih bo posamezen konzorcijski partner pokril, kadrovske zmožnosti in izkušnje 
posameznega konzorcijskega partnerja;
i. podpišejo izjavo, da bodo sodelovali v strateškem partnerstvu, ki je v statistični 
regiji oblikovan po modelu izvajanja dejavnosti ISIO;
j. podpišejo izjavo, da bodo zagotavljali izpopolnjevanje zaposlenih najmanj po pro-
gramu Andragoškega centra Slovenije in po programih konzorcija, ki je oblikovan 
za izvajanje operacij po tem javnem razpisu.

Pogoji za ugotavljanje upravičenosti:
– skladnost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi 

in prednostne naložbe,
– izkazovanje realne izvedljivosti v obdobju, za ka-

terega velja podpora in ustreznost ter sposobnost upra-
vičencev,

– izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin.
Projekti, ki ne bodo zagotavljali zgoraj navedenih 

pogojev za ugotavljanje upravičenosti, bodo izločeni iz 
nadaljnjega postopka izbora (s sklepom zavrnjeni).

9. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo splo-
šne in posebne pogoje

9.1 Merila za izbor prijavitelja

Zap. 
št.

Merilo Št. 
točk

1. Kakovost predlaganega projekta 46
1.1 Analiza potreb statistične regije za izvajanje svetovanja na ravni projekta, s poudarkom na zaposlenih:

– analiza potreb je celovita, potrebe po uvedbi operacije so utemeljene, vsi elementi so razdelani 10
– analiza potreb je pri opredelitvi nekaterih elementov pomanjkljiva 5
– v analizi niso opredeljeni vsi elementi 0

1.2 Vsebinski, organizacijski, terminski in finančni načrt projekta za konzorcij
– načrt ima podrobno in razumljivo razdelane vse potrebne elemente, ki so odlična podlaga za 
doseganje rezultatov

12

– načrt ima pomanjkljivo razdelane potrebne elemente ali so le-ti le delno usklajeni 6
– načrt nima izpolnjenih vseh potrebnih elementov 0

1.2.1 Načrt informiranja in promocije
– načrt je razdelan, vključuje ključne deležnike in je inovativen 4
– načrt nima zadostnih elementov oziroma nezadovoljivo vključuje deležnike 0

1.3 Vsebinski, organizacijski in terminski načrt konzorcijskih partnerjev
– načrti vseh konzorcijskih partnerjev imajo podrobno in razumljivo razdelane vse potrebne elemente, 
ki so odlična podlaga za doseganje rezultatov

10

– načrti konzorcijskih partnerjev imajo pomanjkljivo razdelane potrebne elemente ali so le-ti delno 
usklajeni

6

– več kot polovica načrtov konzorcijskih partnerjev nima razdelanih vseh potrebnih elementov 0
1.4 Spremljanje doseganja pričakovanih kazalnikov učinka in kazalnikov rezultata

– načrt ima jasne cilje, strukturo in metodologijo 4
– načrt ima pomanjkljive cilje, strukturo in metodologijo 2
– načrt nima zadostnih sestavin 0

1.5 Prijavitelj ima uveden sistem samoevalvacije kakovosti:
– da, načrt je razdelan 6
– da, načrt je zadovoljivo razdelan 3
– nima uvedenega sistema samoevalvacije kakovosti 0

2. Inovativnost 8
2.1 Inovativni pristopi pri organizaciji in izvedbi dejavnosti ISIO

– pristopi pri organizaciji in izvedbi dejavnosti ISIO izkazujejo izvirnost oziroma nadgradnjo obstoječih 
ukrepov

8

– pristopi pri organizaciji in izvedbi dejavnosti ISIO izkazujejo minimalno nadgradnjo obstoječih 
ukrepov

6

– pristopi pri organizaciji in izvedbi dejavnosti ISIO so nadaljevanje dosedanje prakse 2



Stran 1476 / Št. 42 / 17. 6. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Zap. 
št.

Merilo Št. 
točk

3. Izkušnje in usposobljenost prijaviteljev za izvedbo operacije 28
3.1 Prijavitelj je bil nosilec ali konzorcijski partner v operacijah na osnovi OP 2007–2013 od leta 2008 do 

2014, katerih predmet je bilo izvajanje svetovalne dejavnosti za odrasle oziroma izvajanje postopkov 
ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja:
– izkušnje pri izvajanju treh in več operacij 6
– izkušnje pri izvajanju dveh operacij 4
– izkušnje pri izvajanju ene operacije 2
– ni izkušenj 0

3.2 Sodelovanje prijavitelja v mednarodnih projektih od leta 2008 do 2014, katerih vsebina je bilo 
svetovanje v izobraževanju odraslih oziroma vrednotenje neformalnega znanja:
– prijavitelj ima izkušnje pri izvajanju dveh in več projektov 6
– prijavitelj ima izkušnje pri izvajanju enega projekta 3
– prijavitelj nima izkušenj 0

3.3 Število zaposlenih organizatorjev izobraževanja odraslih pri prijavitelju za polni delovni čas 
(druga bolonjska stopnja, pedagoško andragoška izobrazba in strokovni izpit s področja vzgoje in 
izobraževanja na dan objave razpisa, brez direktorjev in učiteljev)
– 4 in več zaposlenih 6
– 2 do 3 zaposleni 3
– 1 zaposlen 1

3.4 Izkušnje organizatorjev izobraževanja odraslih za izvajanje predmeta tega javnega razpisa pri nosilcu 
in ostalih konzorcijskih partnerjih: (točke se seštevajo)
– izvajanje dejavnosti ISIO 2
– izvajanje svetovanja za ranljive skupine odraslih 2
– izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalnega znanja v okviru operacij ESS 2
– svetovanje za NPK in drugo certificiranje 2
– sodelovanje v mednarodnem projektu GOAL v okviru Erasmus+ 2

4. Vključevanje ključnih deležnikov 6
4.1 Načrt vključevanja ključnih deležnikov

– načrt jasno opredeljuje vlogo ključnih deležnikov v projektu 6
– načrt pomanjkljivo opredeljuje vlogo ključnih deležnikov v projektu 3
– načrt nezadovoljivo opredeljuje vlogo ključnih deležnikov v projektu 0

5. Prispevanje k uravnoteženemu regionalnemu razvoju ter zagotavljanje trajnosti predvidenih učinkov in 
rezultatov

6

5.1 Načrt uravnoteženega regionalnega razvoja, ki prispeva k doseganju področnih strategij, resolucij, 
nacionalnih programov, ipd.
– operacija izkazuje prispevek k uravnoteženemu regionalnemu razvoju ter trajnost predvidenih 
učinkov in rezultatov

6

– operacija ne izkazuje zadovoljivega prispevka k uravnoteženemu regionalnemu razvoju ter 
trajnost predvidenih učinkov in rezultatov

3

– operacija ne izkazuje prispevka k uravnoteženemu regionalnemu razvoju ter trajnost predvidenih 
učinkov in rezultatov

0

Najvišje število točk 94

Po zaključenem ocenjevanju vlog po merilih bo 
pripravljen predlog izbora prijaviteljev. Največje možno 
skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posame-
zen projekt, je 94 točk. Postopek izbora bo potekal po 
naslednjem postopku:

1. V nadaljnjem postopku bodo obravnavani prijavi-
telji, ki so dosegli najmanj 67 točk.

2. Prijavitelji, ki so dosegli najmanj 67 točk, bodo 
razvrščeni v KRVS in KRZS, po statističnih regijah, 
v katerih imajo sedež.

3. V posamezni statistični regiji bodo izbrani prija-
vitelji, ki so med prijavitelji iz statistične regije dosegli 
najvišje število točk, pri čemer se izbere najvišje število 
prijaviteljev v posamezni statistični regiji, kot je določeno 
v 6. točki tega javnega razpisa.

4. Če je v statistični regiji več prijaviteljev, ki so do-
segli enako število točk, bodo izbrani tisti, ki so dosegli 
večje skupno število točk pri merilih pod točko 1.

5. Če bo še vedno več prijaviteljev z enakim števi-
lom točk, bodo izbrani tisti, ki so dosegli večje skupno 
število točk pri merilih pod točkama 2 in 3.

6. Če bo še vedno več prijaviteljev z enakim števi-
lom točk, bodo izbrani tisti, ki so dosegli večje skupno 
število točk pri merilih pod točkama 4 in 5.

7. Če bo še vedno več prijaviteljev z enakim števi-
lom točk bo o izboru odločil žreb.

8. Če se ugotovi, da ni izbranih 11 prijaviteljev iz 
KRVS in 4 prijavitelji iz KRZS oziroma niso razporejena 
vsa razpoložljiva finančna sredstva, se izbere dodatne 
prijavitelje iz KRVS oziroma KRSZ, ki so med preostali-
mi v KRVS ali KRZS dosegli najvišje število točk. Izbere 
se prijavitelja ne glede na statistično regijo znotraj po-
samezne kohezijske regije in sicer do porabe sredstev, 
upoštevaje zahtevano zaprto finančno konstrukcijo.

9. V primeru, ko ostanek sredstev javnega razpisa 
ne zadostuje za pokritje celotne naslednje prijavljene 
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operacije (vendar mora pokriti vsaj 80 % operacije), po-
nudi ministrstvo financiranje pod pogojem, da prijavitelj 
ustrezno uskladi svojo prijavnico z ministrstvom.

Podrobnejši postopek izbora je opredeljen v Navo-
dilih za prijavo.

O izboru odloči na predlog komisije minister za izo-
braževanje, znanost in šport.

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

Način delitve sredstev po regijah: 60 % na vzhodno 
kohezijsko regijo, 40 % na zahodno kohezijsko regijo 
od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za jav-
ni razpis. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima 
regijama.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša največ do 9.500.000,00 EUR, od tega 
je po posameznih kohezijskih regijah in po posameznih 
proračunskih letih naslednja:

– za proračunsko leto 2016: 1.013.333,33 EUR, 
od tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 608.000,00 EUR, 
od tega:

– 486.400,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 121.600,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 405.333,33 EUR, 
od tega:

– 324.266,66 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 81.066,67 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2017: 1.520.000,00 EUR, 
od tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 912.000,00 EUR, 
od tega:

– 729.600,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 182.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 608.000,00 EUR, 
od tega:

– 486.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 121.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2018: 1.520.000,00 EUR, 
od tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 912.000,00 EUR, 
od tega:

– 729.600,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 182.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 608.000,00 EUR, 
od tega:

– 486.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 121.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2019: 1.520.000,00 EUR, 
od tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 912.000,00 EUR, 
od tega:

– 729.600,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 182.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 608.000,00 EUR, 
od tega:

– 486.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 121.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2020: 1.520.000,00 EUR, 
od tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 912.000,00 EUR, 
od tega:

– 729.600,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 182.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 608.000,00 EUR, 
od tega:

– 486.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 121.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2021: 1.520.000,00 EUR, 
od tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 912.000,00 EUR, 
od tega:

– 729.600,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 182.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 608.000,00 EUR, 
od tega:

– 486.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 121.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).

– za proračunsko leto 2022: 886.666,67 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 532.000,00 EUR, 
od tega:

– 425.600,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 106.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 354.666,67 EUR, 
od tega:
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– 283.733,34 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 70.933,33 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis za KRVS znaša največ do 5.700.000,00 EUR, 
za KRZS pa največ do 3.800.000,00 EUR.

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

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

Preglednica 6: okvirna višina sredstev za KRVS v EUR

Velike regije
Srednja 
regija

Majhne regije

Jugovzhodna Slovenija Podravska Savinjska Pomurska Koroška Posavska
Primorsko 
-notranjska

Zasavska

Skupna 
okvirna 
višina 
sredstev 

1.197.000,00 1.197.000,00 1.197.000,00 741.000,00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 342.000,00

Pokolpje
ostali del te 

regije
Zgornje 
Podravje

Spodnje 
Podravje

Zgornja 
Savinjska 

regija

Spodnja 
Savinjska 

regija

Od skupaj 
vključenih

342.000,00 855.000,00 855.000,00 342.000,00 342.000,00 855.000,00

Preglednica 7: okvirna višina sredstev v KRZS v EUR

Veliki regiji Srednji regiji
Gorenjska Osrednje-slovenska Goriška Obalno-kraška

Okvirna višina 
sredstev 1.216.000,00 1.216.000,00 684.000,00 684.000,00

11. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja do-
voljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih 
pomoči ali pomoči de minimis: mnenje Ministrstva za 
finance, št. 440-10/2016/2 z dne 11. 2. 2016 je, da financi-
ranje te operacije ne vsebuje elementov državne pomoči.

12. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev)

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške 
(datum opravljene storitve oziroma dobavljenega bla-
ga), nastale od dneva objave javnega razpisa do dne 
31. 3. 2022.

Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila ra-
čunov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od 
dneva objave javnega razpisa do dne 30. 6. 2022.

Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša 
zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na 
podlagi soglasja organa upravljanja.

13. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Besedilo javnega razpisa za financiranje dejav-

nosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in 
vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 
do 2022

– Navodila za prijavo na javni razpis

– Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike 
v programskem obdobju 2014--2020 s prilogami

– Obrazec za oddajo prijave
– Prijavnica
– Priloga 1: Elaborat
– Priloga 2: Finančni načrt
– Priloga 3: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga 4: Vzorec konzorcijske pogodbe
– Priloga 6: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev 

za prijavitelja
– Priloga 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev 

za konzorcijske partnerje brez prijavitelja
– Priloga 8: Izjava o izpolnjevanju posebnih pogojev 

za vse konzorcijske partnerje
– Priloga 9: Seznam kazalnikov
– Priloga 10: Obračun SSE.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje 

naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane 
obrazce ter dokazila:

– Prijavnica
– Priloga 1: Elaborat s prilogami
– Priloga 2: Finančni načrt
– Priloga 4: Podpisana in žigosana konzorcijska 

pogodba
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– Priloga 6: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev 
za prijavitelja

– Priloga 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev 
za konzorcijske partnerje brez prijavitelja

– Priloga 8: Izjava o izpolnjevanju posebnih pogojev 
za vse konzorcijske partnerje.

Podrobnejša navodila za prijavo na ta javni razpis 
so v Navodilih za prijavo, ki so del razpisne dokumen-
tacije. Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz 
razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. 
Če se ugotovi spreminjanje obrazcev, se vloga zavrže.

Prijavitelj mora prijavnico ter prilogi 1 in 2 priložiti 
tudi na elektronskem mediju (CD ali USB ključ). V pri-
meru neskladnosti podatkov se upošteva pisno verzijo 
dokumentov. Elektronski medij se po pozivu o dopolnitvi 
uskladi s pisno verzijo.

14. Razmerje med sredstvi na postavkah namen-
skih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 80,00 %.

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za so-
financiranje kohezijske politike: 20,00 %.

15. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 
80,00 %.

16. Delež sofinanciranja: ni relevantno.
17. Upravičeni stroški in način financiranja in pred-

plačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in za-

konodaje s področja javnih financ se financiranje opera-
cij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stro-
ške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu 
z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva 
sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih 
zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja 
operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in 
upravičenem) obdobju.

Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– standardni strošek za polno zaposlenega orga-

nizatorja izobraževanja odraslih za izvajanje dejavnosti 
ISIO,

– standardni strošek za delo projektne pisarne,
– pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstot-

ka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšal-
na stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja,

– stroški informiranja in komuniciranja (stroški za 
izvedbo zaključne konference, drugi stroški informira-
nja in komuniciranja npr. stroški organizacije in izvedbe 
konferenc, seminarjev, simpozijev; stroški izdelave in 
nadgradnje spletnih strani ...).

Sofinanciranje stroškov za izvajanje programov ter 
za vodenje projektne pisarne pri vodji konzorcija v okviru 
tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standar-
dnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika 
stroška), skladno s pravili Evropske kohezijske politike, 
Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških in 
Navodili MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem 
obdobju 2014–2020.

Ministrstvo je 8. 6. 2016 sprejelo Metodologijo za 
določitev višine stroška na enoto v okviru javnega raz-
pisa za izbor izvajalcev operacije: »Javnega razpisa za 
financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za 
ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega 
znanja od 2016 do 2022«, št. 5440-19/2015/9. Na pod-
lagi te metodologije velja:

– standardni strošek za polno zaposlenega orga-
nizatorja izobraževanja odraslih za izvajanje dejavnosti 
ISIO v višini 2.627,80 EUR na mesec;

– standardni strošek za delo projektne pisarne v vi-
šini 50 % polno zaposlenega organizatorja izobraževa-
nja odraslih v višini 1.313,90 EUR na mesec.

Upravičeni stroški za izvajanje dejavnosti ISIO
Upravičeni stroški za izvajanje dejavnosti ISIO za 

vse konzorcijske partnerje vključno s poslovodečim kon-
zorcijskim partnerjem so:

– standardni strošek za polno zaposlenega orga-
nizatorja izobraževanja odraslih za izvajanje dejavnosti 
ISIO, v višini 2.627,80 EUR na mesec,

– pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstot-
ka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšal-
na stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja,

– stroški informiranja in komuniciranja (drugi stroški 
informiranja in komuniciranja npr. stroški organizacije in 
izvedbe konferenc, seminarjev, simpozijev; stroški izde-
lave in nadgradnje spletnih strani).

Pavšalno financiranje, določeno z uporabo pavšal-
ne stopnje 15 % neposrednih stroškov osebja, ter stroški 
informiranja in komuniciranja ne smejo presegati 40 % 
stroškov osebja (standardni strošek za polno zaposlena 
organizatorja izobraževanja odraslih).

Upravičeni stroški za delo projektne pisarne
Upravičeni stroški za delo projektne pisarne pri po-

slovodečemu konzorcijskemu partnerju so:
– standardni strošek za delo projektne pisarne 

v višini 50 % standardnega stroška za polno zaposle-
nega organizatorja izobraževanja odraslih, to je v višini 
1.313,90 EUR na mesec,

– pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstot-
ka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšal-
na stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja,

– stroški informiranja in komuniciranja ((1) stroški 
za izvedbo zaključne konference, (2) drugi stroški in-
formiranja in komuniciranja npr. stroški organizacije in 
izvedbe konferenc, seminarjev, simpozijev; stroški izde-
lave in nadgradnje spletnih strani ...).

Pavšalno financiranje, določeno z uporabo pavšal-
ne stopnje 15 % neposrednih stroškov osebja, ter stroški 
informiranja in komuniciranja ne smejo presegati 40 % 
stroškov osebja (standardni strošek za delo projektne 
pisarne).

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen 
strošek.

Upravičenec stroške v okviru operacije uveljavlja 
na podlagi izstavljenega zahtevka za izplačilo s prilo-
gami, skladno z Navodili Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport za izvajanje operacij evropske ko-
hezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 
in Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020.

Za standardni strošek za organizatorja izobraže-
vanja odraslih za izvajanje dejavnosti ISIO so potreb-
na najmanj naslednja dokazila: pogodba o zaposlitvi 
oziroma drug ustrezen pravni akt, časovnica, iz katere 
je razvidno opravljeno delo, podpisane liste prisotnosti 
svetovancev in obračun.

Za standardni strošek za delo projektne pisarne so 
potrebna najmanj naslednja dokazila: pogodba o zapo-
slitvi oziroma drug ustrezen pravni akt, časovnica, iz ka-
tere je razvidno opravljeno delo, trimesečno vsebinsko 
poročilo o opravljenem delu in obračun.

Glede na zgoraj navedeno poenostavljena oblika 
financiranja sledi načelom zmanjševanja administrativ-
nih bremen in posledično prispeva k učinkovitejšemu 
izvajanju ukrepov kohezijske politike.

Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo 
o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dina-
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miko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih ak-
tivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.

V skladu z določili vsakokrat veljavnega Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije lahko mi-
nistrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije iz-
plača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvide-
nih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka 
za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene 
prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa ve-
ljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila 
večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim 
poračunavanjem vsakega posameznega predplačila 
v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila 
dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z ob-
veznimi dokazili v višini izplačanega predplačila v roku 
najkasneje 120 dni po prejemu predplačila. To pomeni, 
da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije 
izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem obdobju 
120 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri 
čemer višina posameznega predplačila ne sme prese-
gati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem 
poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko 
pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za priho-
dnje obdobje 120 dni. Za vsako predplačilo v višini nad 
100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom pogodbe 
o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k po-
godbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več pred-
plačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, 
pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, 
navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpol-
njevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje 
v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in sol-
ventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki 
želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, 
bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustre-
znih dokazil.

18. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja 
javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh 
sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, 
kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali 
pogoji iz Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politi-
ke v programskem obdobju 2014–2020.

19. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. 
in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
upravljanja

Upravičenec bo moral pri informiranju in obve-
ščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 
1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja 
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni 
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo jav-
no objavljen.

20. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno 
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom 
Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.

21. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji in spremljanja ter evidentiranja operacije

Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne 
originalne dokumentacije, vezane na operacijo, ter za-
gotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in 
nacionalno zakonodajo.

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh do-
kumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski ko-
misiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. 
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo 
upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s stra-
ni ministrstva.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo 
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na poseb-
nem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski 
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako 
operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagoto-
vljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno 
ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev 
in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan 
voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.

22. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa 
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa 
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizij-
skih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate 
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju 
samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko 
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. 
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

Kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja 
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri iz-
vajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljav-
nimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih 
preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za pro-
gramsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje fi-
nančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Uni-
je v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija 
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne 
na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docof-
fic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smerni-
cami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo 
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija 
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki 
so podlaga za določanje finančnega popravka, določili 
ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja 
upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo 
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.

23. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
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Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati 
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spod-
bujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

24. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so infor-
macije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji 
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 
– UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: 
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti raz-
krite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se 
lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, 
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji 
morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču 
prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti 
razkrite oziroma dostopne javnosti.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

25. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov ope-
racije

Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in 
prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. čle-
nom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evi-
dentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu 
ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen 
ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri 
izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za 
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.

Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, 
pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, 
saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega 
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki na-
stajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan 
poročati sproti, med izvajanjem operacije.

26. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I in 
če je relevantno Prilogo II Uredbe 1304/2013/EU dolžan 
spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o dosega-
nju ciljev in kazalnikov operacije, vključno s podatki po 
anonimnem vprašalniku.

Kazalniki (vključno s podatki po anonimnem vpra-
šalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremlja-
nja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni 
v 7. točki javnega razpisa.

27. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
s 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.

28. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: ko-
likor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil 
z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu 
morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, 
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril in-

formacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom 
dolžan razkriti, ker bi ti lahko vplivali na odločitev ministr-
stva o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil 
sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, 
na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo 
upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva 
skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na tran-
sakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun 
Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se 
bo obravnavalo kot goljufija.

29. Minimalni multiplikator javnih sredstev oziroma 
pričakovani učinek vloženih javnih sredstev, če gre za 
povratna sredstva: ni relevantno.

30. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije, ali da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi 
lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma 
so bila odobrena, ni dovoljeno. Kolikor se ugotovi dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vrači-
lo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi 
obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Re-
publike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. 
Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, 
se bo obravnavalo kot goljufija.

31. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 7. 7. 
2016, do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo biti 
oddane v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno 
oznako »Ne odpiraj – prijava na »Javni razpis za financi-
ranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugota-
vljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja 
od 2016 do 2022«, ki je del razpisne dokumentacije, na 
naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, do 
navedenega datuma in ure za oddajo, oddane priporo-
čeno na pošto ali osebno v vložišče ministrstva.

Neustrezno označene in nepravočasno prispele 
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavrže-
ne in vrnjene prijavitelju.

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

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za 
izobraževanje, znanost in šport ali od njega poobla-
ščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija). Zaradi 
pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje teh ne 
bo javno.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso 
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine 
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na 
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elemen-
tov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih 
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Ne-
popolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen 
v točki 9 javnega razpisa in v Navodilih za prijavo na 
javni razpis.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o so-
financiranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati 



Stran 1482 / Št. 42 / 17. 6. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče z obja-
vo v Uradnem listu RS.

33. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma po-
oblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupra-
vičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od 
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni 
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije.

34. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zaintere-
sirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpi-
sna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu 
ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_
razpisi/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko 
dvignete tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana, v Sek-
torju za višje šolstvo in izobraževanje odraslih, vsak 
delovni dan med 9. in 12. uro, po predhodni najavi. Za 
dodatne informacije lahko pokličete Lidijo Fischinger 
(tel. 01/400-53-54) vsak delavnik od 9. do 12. ure ali 
pišete na elektronski naslov: lidija.fischinger@gov.si.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 5440/22/2015/13 Ob-2439/16

Na podlagi določb Uredbe (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; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) 
št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skla-
du in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se upora-
bljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 
26. 10. 2012, str. 1), 16. in 39. člena Zakona o državni 
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 
8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 
65/14 – ZVRS-H in 90/14) ter v skladu z Zakonom 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakonom o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečišče-
no besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 
14/15 – ZIPRS1415-D in 55/15 – ZFisP), z Zakonom 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), s Proraču-
nom Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 (Uradni 
list RS, št. 96/2015), z 219. členom Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 

99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) z Uredbo o porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v pro-
gramskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast 
in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15), Partner-
skega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo 
za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 
z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. 
CCI 2014SI16MAOP001 z dne 11. 12. 2014, z Reso-
lucijo o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih 
v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO 
13-20), Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 23/96 
z dne 29. 4. 1996, Zakonom o izobraževanju odraslih 
(Uradni list RS, št. 110/06), Pravilnik o obrazcih javnih 
listin v srednješolskem izobraževanju, (Uradni list RS, 
št. 44/08, 37/09, 71/09, 34/10 in 44/12) in odločitve 
Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori 
javnemu razpisu, št. 3032-54/2016/6, z dne 10. 6. 2016, 
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport, Masarykova 16, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za pridobivanje temeljnih in poklicnih  

kompetenc od 2016 do 2019
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega or-

gana, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 
16, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Ope-
rativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Zna-
nje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo za-
posljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake 
dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne 
skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem 
okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc 
delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, 
vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja prido-
bljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljša-
nje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Javni razpis bo neposredno vplival na doseganje 
ciljev Operativnega programa 2014–2020, katerega cilj 
je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje nižje izo-
braženih (manj kot štiri (4) letna srednješolska izobraz-
ba) in manj usposobljenih s poudarkom na zaposlenih 
in starejših od 45 let.

Programska in vsebinska osnova za javni razpis je 
opredeljena najmanj v:

– Operativnem programu za izvajanje Evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001 z dne 11. 12. 2014, dostopno na: 
http://www.eu-skladi.si/dokumenti/kljucni-dokumenti/op_
slo_web.pdf

– Resoluciji o Nacionalnem programu izobraževa-
nja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 
(ReNPIO13–20) (Uradni list RS, št. 90/13), dostopno na: 
http://www.uradni-list.si/1/content?id=114925

– Strategiji vseživljenjskosti učenja v Sloveniji, dosto-
pno na: http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pa-
geuploads/podrocje/razvoj_solstva/IU2010/Strategija_
VZU.pdf

– Nacionalni strategiji za razvoj pismenosti, dosto-
pno na: http://arhiv.acs.si/publikacije/NSRP.pdf

– Strateškem okviru za evropsko sodelovanje v iz-
obraževanju in usposabljanju (ET 2020) dostopno na: 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:C:2009:119:0002:0010:SL:PDF

– Sporočilu komisije Evropa 2020, Strategi-
ja za pametno, trajnostno in vključujočo rast, dosto-
pno na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SL:PDF

– Priporočilu Sveta z dne 18. decembra 2006 
o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje 
(2006/962/ES), dostopno na: http://eur-lex.euro-
pa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:39
4:0010:0018:SL:PDF

– Resoluciji Sveta o prenovljenem evropskem pro-
gramu za izobraževanje odraslih (2011/C 372/01), do-
stopno na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:SL:PDF

– Priporočilu Sveta evropske unije z dne 20. decem-
bra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega 
učenja (2012/C 398/01), dostopno na: http://www.eu-
ropass.si/files/userfiles/europass/dokumenti/Priporo-
cilo %20Sveta %20o %20potrjevanju %20neformalne-
ga %20in %20priloznostnega %20ucenja %202012.pdf

– Sporočilu komisije evropskemu parlamentu, 
svetu, evropskemu ekonomsko-socialnemu odbo-
ru in odboru regij, Evropska digitalna agenda, dosto-
pno na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=COM:2010:0245:FIN:SL:PDF

– Smernice strategije razvoja temeljnih spretno-
sti zaposlenih, dostopno na: http://www.acs.si/uplo-
ad/doc/44_Smernice_strategije_razvoja_temeljnih_
spretnosti_zaposlenih pdf.

2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 
je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje 
(VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi 
potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter 
osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

3. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je iz-
boljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, 
ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola 
oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom 
na starejših od 45 let.

4. Ciljna skupina: ciljna skupina so zaposleni, ki so 
nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziro-
ma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na 
starejših od 45 let.

5. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvaja-

nja izobraževalnih programov za odrasle (v nadaljnjem 
besedilu: programi) za pridobitev temeljnih in poklicnih 
kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s po-
dročja informacijsko komunikacijskih tehnologij. Izva-
janje programov vključuje tudi svetovanje v procesu 
izobraževanja.

Sofinancirali se bodo naslednji programi:
a.) Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost 

(v nadaljevanju: programi UŽU)
Programi UŽU so namenjeni zviševanju ravni pi-

smenosti manj izobraženim odraslim za pridobivanje 
temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnih 
spretnosti in načel vseživljenjskega učenja. Izvajali se 
bodo naslednji programi UŽU:

– Usposabljanje za življenjsko uspešnost Most do 
izobrazbe (v nadaljnjem besedilu: UŽU MI)

Cilj programa je omogočiti posamezniku, da obnovi 
in pridobi temeljno znanje in spretnosti za lažje osva-
janje nove učne snovi in napredovanje v formalnem 
izobraževanju. Ciljna skupina so manj izobraženi za-
posleni, ki so se šolali do deset let in želijo nadaljevati 
formalno izobraževanje.

– Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moje de-
lovno mesto (v nadaljnjem besedilu: UŽU MDM)

Cilj programa je razvijanje temeljnih zmožnosti za 
kakovostno opravljanje dela, ustvarjanje pogojev za 
ohranjanje in zviševanje ravni temeljnih zmožnosti na 
delovnem mestu, spodbujanje za zviševanje izobraz-
bene ravni in ustvarjanje pogojev za osebnostni razvoj. 
Ciljne skupine so zaposleni na enostavnih, manj in sre-
dnje zahtevnih delih, na delovnih mestih, ki se ukinjajo 
zaradi spremembe tehnologije ter tisti, ki želijo pridobiti 
osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo.

– Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moj korak 
(v nadaljnjem besedilu: UŽU MK)

Cilj programa je obnavljanje in pridobivanje temelj-
nega znanja in spretnosti, kar udeležencem omogoča 
lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo 
samostojnost in odgovornost v življenju, vključevanje 
v različne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in 
kakovosti življenja. Ciljna skupina so osebe s posebnimi 
potrebami oziroma osebe, ki v vsakdanjih življenjskih 
situacijah potrebujejo pomoč za doseganje večje sa-
mostojnosti in socialne vključenosti, za bolj samostojno 
in bolj kakovostno življenje pa potrebujejo tudi boljše 
obvladovanje temeljnih spretnosti.

– Usposabljanje za življenjsko uspešnost Izzivi po-
deželja (v nadaljnjem besedilu: UŽU IP)

Cilj programa je omogočiti pridobivanje temeljnih 
znanj in spretnosti, s katerimi bodo udeleženci lažje 
prepoznavali in vrednotili lastne potenciale ter možnosti 
podeželskega okolja z namenom izboljšanja svojega 
ekonomskega in socialnega položaja. Ciljna skupina so 
manj izobraženi odrasli, pretežno prebivalci podeželja, ki 
so motivirani za pridobitev temeljnih spretnosti in novih 
znanj, za izboljšanje svojega ekonomskega in socialne-
ga položaja na podeželju ter za izvajanje dejavnosti na 
podeželju (osebno dopolnilno delo ali dopolnilne dejav-
nosti na kmetiji).

– Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo 
in pišemo skupaj (v nadaljnjem besedilu: UŽU BIPS)

Cilji programa je pridobivanje temeljnega znanja in 
spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnih spretnosti, 
usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno drža-
vljanstvo. Ciljna skupina so zaposleni starši in stari starši.

– Usposabljanje za življenjsko uspešnost Razgi-
bajmo življenje z učenjem (v nadaljnjem besedilu: UŽU 
Razgibajmo življenje z učenjem)

Cilj programa je obnavljanje in pridobivanje temelj-
nega znanja in spretnosti za lažje obvladovanje situacij 
v vsakdanjem življenju in na delovnem mestu, večjo 
samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne 
družbene dejavnosti, dvig samozavesti in dvig kakovosti 
življenja. Ciljna skupina so starejši zaposleni odrasli, ki 
niso imeli dovolj priložnosti za izobraževanje in si zaradi 
podaljševanja delovne aktivnosti želijo pridobiti znanje 
in usposobljenost za bolj kakovostno življenje in delo.

– Usposabljanje za življenjsko uspešnost Knjige so 
zame (v nadaljnjem besedilu: UŽU Knjige so zame)

Cilji programa so spodbujati: razvoj bralne pisme-
nosti odraslih, demokratični dialog znotraj skupine, str-
pen medkulturni in medgeneracijski dialog, razvoj kultur-
ne inteligence, strpnost in solidarnost, razvoj jezikovnih 
zmožnosti, razvoj sposobnosti analitičnega in kritičnega 
razmišljanja o prebranem in o življenju nasploh, osebno-
stni razvoj ter motivirati za izobraževanje in vseživljenj-
sko učenje. Ciljna skupina so manj izobraženi odrasli 
v aktivni življenjski dobi, ki so zaključili osnovnošolsko 
obveznost in praviloma nimajo dosežene srednješolske 
izobrazbe.

b.) Slovenščina kot drugi in tuji jezik
Cilj programa je sporazumevanje v slovenščini ter 

razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slo-
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venske družbe. V tem okviru udeleženci sistematično 
razvijajo sporazumevalne zmožnosti v slovenščini za 
delovanje na najrazličnejših področjih družbenega ži-
vljenja, v poklicnem življenju in v izobraževanju. Ciljna 
skupina so govorci slovenščine kot neprvega jezika, ki 
imajo predznanje slovenščine na različnih ravneh od 
popolnih začetnikov do izpopolnjevalcev in so dosegli 
različne stopnje izobrazbe.

c.) Začetna integracija priseljencev (v nadaljnjem 
besedilu: ZIP)

Cilj programa je pridobivanje znanja za sporazu-
mevanje v slovenskem jeziku in pridobivanje osnovnih 
informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države 
ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji. 
Ciljna skupina so priseljenci (tujci), ki imajo dovoljenje 
za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji ali so v fazi 
pridobivanja dovoljenja.

Javno veljavni programi: UŽU MI, UŽU MDM, 
UŽU MK, UŽU IP, UŽU BIPS, Slovenščina kot drugi 
in tuji jezik, ter ZIP, so dostopni na spletnem naslovu: 
http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=143.

Programa UŽU Razgibajmo življenje z učenjem in 
UŽU knjige so zame sta dostopna na spletnem naslovu: 
http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=231.

č.) Programi splošnega neformalnega izobraževa-
nja odraslih (v nadaljnjem besedilu: programi SNIO)

Cilj programov je pridobivanje in razvijanje nasle-
dnjih temeljnih kompetenc, ki vključujejo tudi vidik traj-
nostnega razvoja:

– sporazumevanje v slovenskem jeziku,
– sporazumevanje v tujih jezikih,
– matematična kompetenca ter osnovne kompeten-

ce v znanosti in tehnologiji,
– učenje učenja,
– socialne in državljanske kompetence,
– samoiniciativnost in podjetnost,
– kulturna zavest in izražanje.
Opis temeljnih kompetenc je objavljen v dokumentu 

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta, na sple-
tnem naslovu: http://www.zrss.si/pdf/240611121003_
gla_kljucne_kompetence_eu.pdf.

Programi SNIO se lahko oblikujejo za pridobivanje 
ene ali več kompetenc. Program SNIO traja petdeset ur, 
pri čemer se vsebina programa v obsegu največ desetih 
ur lahko prilagaja predznanju ter potrebam udeležencev 
in delodajalcev.

d.) Programi priprav za prijavo v postopek pridobi-
tve kvalifikacije oziroma certifikata (v nadaljnjem bese-
dilu: programi priprav)

Cilj programov priprav je osvežitev znanja in učna 
pomoč zaradi pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata. 
Programi trajajo dvajset ur, pri čemer se vsebina progra-
ma v obsegu največ petih ur lahko prilagaja predznanju 
ter potrebam udeležencev.

e.) Javno veljavni program Računalniška pismenost 
za odrasle (v nadaljnjem besedilu: program RPO)

Cilj programa je spodbujati in razvijati splošno ra-
čunalniško pismenost. Ciljna skupina so zaposleni, ki 
računalnika še niso uporabljali oziroma so računalniško 
pomanjkljivo pismeni in si želijo pridobiti temeljno raču-
nalniško znanje za potrebe poklicnega dela in vsakda-
njega življenja.

Javno veljavni program RPO je dosto-
pen na spletnem naslovu: http://www.acs.si/in-
dex.cgi?m=51&id=143.

f.) Neformalni programi za pridobivanje digitalnih 
kompetenc (v nadaljnjem besedilu: programi RDO)

Cilj programov je razvijanje računalniške in digitalne 
pismenosti za boljše komuniciranje v družbi in opravlja-

nje delovnih nalog, s poudarkom na pridobivanju znanja 
za uporabo računalniške in digitalne tehnologije, kot 
npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega 
telefona in drugih digitalnih naprav ter znanja za potre-
be dela. Ciljna skupina so zaposleni, ki si želijo ob hitro 
razvijajočem se tehnološkem napredku pridobiti ali iz-
boljšati računalniške in digitalne kompetence za potrebe 
poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Program RDO traja petdeset ur, pri čemer se vse-
bina programa v obsegu največ desetih ur lahko pri-
lagaja predznanju ter potrebam udeležencev in delo-
dajalcev.

Zaradi zagotavljanja kakovosti izvedbe programov 
se zahteva izvajanje svetovanja v procesu izobraževa-
nja, ki vključuje naslednje elemente andragoškega dela 
s ciljno skupino: pripravo izvedbenega načrta, svetoval-
no podporo med izvajanjem izobraževanja, spremljanje 
napredovanja in evalvacijo, ki vključuje tudi samooceno 
udeleženca in popis kompetenc po programu.

6. Pravila za pripravo in izvedbo programov
Elementi programov SNIO, programov RDO in pro-

gramov priprav so:
Splošni del:
– ime programa,
– utemeljenost,
– ciljna skupina,
– cilji programa,
– trajanje organiziranega izobraževalnega dela,
– pogoji za zaključek programa.
Posebni del:
– vsebine programa,
– kompetence, ki jih udeleženci pridobijo s progra-

mom,
– organizacija izobraževanja,
– znanje izvajalcev programa,
– spremljanje,
– evalvacija.
Prijavitelj lahko v okviru konzorcija prijavi največ 

osem programov SNIO, deset programov priprav in 
osem programov RDO. V primeru prijave več programov 
bo ocenjenih po zaporedju prijave programov le prvih 
osem programov SNIO, prvih deset programov priprav 
in prvih osem programov RDO.

V okviru konzorcija se mora načrtovati:
– v velikih in srednjih regijah vsaj dve izvedbi (iste-

ga ali različnega) programa UŽU, v majhnih regijah pa 
vsaj eno izvedbo programa UŽU v letih 2016, 2017 in 
2018 (brez programa UŽU MDM);

– vsaj ena izvedba UŽU MDM v celotnem obdobju 
izvajanja projekta;

– izvajanje programa RPO v letih 2016, 2017 in 
2018.

V posamezno izvedbo programa je lahko vklju-
čenih največ 15 udeležencev. Udeleženci, ki uspešno 
zaključijo izobraževanje po javno veljavnem programu, 
prejmejo potrdilo o usposabljanju (Pravilnik o obrazcih 
javnih listin v srednješolskem izobraževanju, (Uradni list 
RS, št. 44/08, 37/09, 71/09, 34/10 in 44/12) in prilogo 
s popisom kompetenc po programu.

Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje po 
programu SNIO, programu RDO in programu priprav, 
prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom 
kompetenc po programu.

Program je uspešno zaključen, če je udeleženec 
prisoten najmanj 80 odstotkov ur programa.

7. Način in obdobje izvajanja
Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji vzho-

dna Slovenija in kohezijski regiji zahodna Slovenija (v 
nadaljevanju KRVS in KRZS).
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Način delitve sredstev po regijah: sredstva tega 
javnega razpisa se delijo glede na lokacijo izvajanja 
aktivnosti.

Aktivnosti javnega razpisa (programi in svetovanje 
v procesu izobraževanja) se izvajajo v operacijah, ki so 
oblikovane kot konzorciji. Število konzorcijev v posa-
mezni statistični regiji je odvisno od števila prebivalcev 
določene statistične regije. Konzorcij vodi prijavitelj, ki 
je vodja konzorcija. Za vodenje konzorcija se organizira 
projektna pisarna pri prijavitelju. Upravičeni stroški za 
vodenje projektne pisarne so opredeljeni v 17. točki tega 
javnega razpisa.

Za namen oblikovanja števila konzorcijev in števila 
partnerjev v konzorcijih so statistične regije razvrščene 
po številu prebivalcev v naslednje tri skupine:

– velike regije so: Gorenjska, Jugovzhodna Sloveni-
ja, Osrednjeslovenska, Podravska in Savinjska;

– srednje regije so: Goriška, Obalno-kraška in Po-
murska;

– majhne regije so: Koroška, Posavska, Primor-
sko-notranjska in Zasavska.

Za izvajanje predmeta javnega razpisa bo v skladu 
s pogoji in merili izbranih največ dvajset konzorcijev, od 
tega dvanajst v KRVS in osem v KRZS (preglednici 1 in 2).

Prijavitelj mora v konzorcij vključiti naslednje orga-
nizacije iz statistične regije, če izkazujejo interes:

ljudske univerze, vsaj eno srednjo šolo, zasebne 
organizacije za izobraževanje odraslih, če so vpisane 
v razvid izvajalcev javno veljavnih programov, ki so pred-
met tega javnega razpisa in eno nevladno organizacijo.

Preglednica 1: število konzorcijev in konzorcijskih partnerjev v KRVS po statističnih regijah

Velike regije Srednja 
regija Majhne regije

Statistična regija Jugovzhodna 
Slovenija Podravska Savinjska Pomurska Koroška Posavska Primorsko 

-notranjska Zasavska

Število 
konzorcijev 2 2 2 1-2 1 1 1 1

Število 
konzorcijskih 
partnerjev 
vključno 
z vodjem 
konzorcija 

4 do 7 4 do 7 4 do 7 3 do 6 3 do 5 3 do 5 3 do 5 3 do 5

Preglednica 2: število konzorcijev in konzorcijskih partnerjev v KRZS po statističnih regijah

Veliki regiji Srednji regiji
Statistična regija Gorenjska Osrednje-

slovenska Goriška Obalno-kraška

Število konzorcijev 2 2 1-2 1-2
Število konzorcijskih 
partnerjev vključno 
z vodjem konzorcija

4 do 7 4 do 7 3 do 6 3 do 6

Obdobje izvajanja operacij je od dneva objave jav-
nega razpisa do 31. 3. 2019.

Obdobje upravičenih stroškov je od dneva objave 
javnega razpisa do 31. 3. 2019.

Obdobje upravičenih izdatkov od dneva objave jav-
nega razpisa do 30. 6. 2019.

8. Pričakovani kazalniki in spremljanje izvajanja
Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije se 

uporablja dve vrste kazalnikov, in sicer:
8.1 Programsko specifične kazalnike (določene 

z besedilom OP 2014–2020)
– Pričakovani kazalnik učinka spremlja število ude-

ležencev vključenih v izobraževalne programe, pri če-
mer se vsak udeleženec lahko vključi v več različnih pro-
gramov. Pričakuje se, da bo v programe po tem javnem 
razpisu vključenih najmanj 16.938 udeležencev, od tega 
10.163 v KRVS in 6.775 v KRZS. Od vseh vključenih 
udeležencev mora biti najmanj 70 odstotkov starejših 
od 45 let (preglednica 3).

Za spremljanje se uporabi »Vprašalnik za spremlja-
nje podatkov o udeležencih na operacijah«, ki je priloga 
8 k Navodilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike 
v programskem obdobju 2014–2020. Vprašalnik se iz-
polni ob vključitvi udeležencev v program.

– Pričakovani kazalnik rezultata spremlja delež 
udeležencev, ki uspešno zaključijo program, od tega 
delež starejših od 45 let. Pričakuje se, da bo program 
uspešno zaključilo najmanj 98 odstotkov vključenih ude-
ležencev. Pri izračunu deleža udeležencev, ki uspešno 
zaključijo program se upošteva število izdanih potrdil 
o usposabljanju. Podatki se pridobijo ob zaključku pro-
grama.

8.2 Skupne kazalnike (določene z uredbo 
1303/2013 in uredbo 1304/2013)

– Skupni kazalniki učinka spremljajo značilnosti 
oseb (npr. starost, spol, dosežena izobrazba, status na 
trgu dela).

Za spremljanje se uporabi »Vprašalnik za spremlja-
nje podatkov o udeležencih na operacijah«, ki je priloga 
8 k Navodilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike 
v programskem obdobju 2014–2020. Podatki se prido-
bijo z izpolnitvijo Vprašalnika hkrati ob vključitvi udele-
žencev v program.

– Skupni kazalniki rezultata spremljajo statusne 
spremembe, ki so opredeljene v Seznamu kazalnikov, 
ki je priloga 10 razpisne dokumentacije (izobrazba ali 
status na trgu dela) po uspešno zaključenem programu 
in sicer:
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– takojšnji kazalnik rezultata spremlja spremem-
bo statusa udeleženca najkasneje 4 (štiri) tedne po za-
ključenem programu. Za spremljanje se smiselno upo-
rabi »Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih 
na operacijah«, ki je priloga 8 k Navodilom Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020;

– dolgoročni kazalnik rezultata spremlja spre-
membo statusa udeleženca najkasneje 6 mesecev po 
zaključku programa. Za spremljanje se smiselno uporabi 
»Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na 
operacijah«, ki je priloga 8 k Navodilom Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020.

Preglednica 3: Pričakovani kazalniki

ID Kazalnik Merska 
enota

Kohezijska 
regija

Ciljna vrednost 
(skupaj)

Najnižja ciljna 
vrednost

za RPO in 
RDO

10.7

Kazalniki  
učinkov

Število udeležencev, ki so vključeni 
v programe za pridobitev kompetenc Število KRVS 10.163 4.675

10.7 Število udeležencev, ki so vključeni 
v programe za pridobitev kompetenc Število KRZS 6.775 3.117

10.8 Število starejših od 45 let, ki so vključeni 
v programe za pridobitev kompetenc Število KRVS 7.115 3.273

10.8 Število starejših od 45 let, ki so vključeni 
v programe za pridobitev kompetenc Število KRZS 4.742 2.181

10.1

Specifični  
kazalniki  
razultatov

Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili 
program za pridobitev kompetenc  % KRVS 98 98

10.1 Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili 
program za pridobitev kompetenc  % KRZS 98 98

10.2 Delež starejših od 45 let, ki so uspešno 
zaključili program za pridobitev kompetenc  % KRVS 98 98

10.2 Delež starejših od 45 let, ki so uspešno 
zaključili program za pridobitev kompetenc  % KRZS 98 98

Pričakuje se, da bo najnižje število vključenih ude-
ležencev v programe v posamezni statistični regiji tako, 
kot je razvidno iz preglednic 4 in 5:

Preglednica 4: pričakovani kazalniki v KRVS po statističnih regijah

Konzorciji v velikih regijah
Konzorciji 
v srednji 

regiji
Konzorciji v majhnih regijah

Statistična 
regija

Jugovzhodna 
Slovenija Podravska Savinjska Pomurska Koroška Posavska Primorsko 

-notranjska Zasavska

Število 
udeležencev, 
ki so vključeni 
v programe 
za pridobitev 
kompetenc

2155 2155 2155 1342 589 589 589 589

Število starejših 
od 45 let, ki 
so vključeni 
v programe 
za pridobitev 
kompetenc

1508 1508 1508 939 413 413 413 413

Preglednica 5: pričakovani kazalniki v KRZS po statističnih regijah

Konzorciji v velikih regijah Konzorciji v srednjih regijah
Statistična regija Gorenjska Osrednje-slovenska Goriška Obalno-kraška
Število udeležencev, ki so vključeni 
v programe za pridobitev kompetenc 2.032 2033 1.355 1.355

Število starejših od 45 let, ki so vključeni 
v programe za pridobitev kompetenc 1422 1422 949 949
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9. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
9.1 Splošni pogoji za prijavitelja
Na tem javnem razpisu lahko kot prijavitelj kandidira 

javni zavod, katerega temeljna dejavnost je izobraževa-
nje odraslih ter izpolnjuje naslednje pogoje:

Pogoji Dokazila
a. je na dan objave tega javnega razpisa registriran za opravljanje 
izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču in izvaja 
svojo dejavnost na območju Republike Slovenije;

Priloga 5: Fotokopija izpisa iz Ajpes-a 
(pridobi ministrstvo) ali ustanovnega 
akta iz katere je razvidno, da ima 
prijavitelj opredeljeno izobraževalno 
dejavnost na dan objave tega 
javnega razpisa.

b. ni za iste programe, ki jih prijavlja na tem javnem razpisu, sofinanciran iz 
drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU;
c. ima na dan objave tega javnega razpisa zaposlenega najmanj enega 
organizatorja ali svetovalnega delavca (v nadaljnjem besedilu: organizator) 
v izobraževanju odraslih za polni delovni čas s pedagoško andragoško 
izobrazbo in strokovnim izpitom s področja vzgoje in izobraževanja, ki ni 
zaposlen preko javnih del;
d. ima na dan podpisa izjave poravnane vse davke, prispevke in druge 
dajatve, določene z zakonom;
e. ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem 
postopku,
f. ni opustil poslovne dejavnosti;
g. prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja nista bila pravnomočno 
obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena 
v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/12 – 
UPB2, v nadaljevanjem besedilu: KZ-1).

Priloga 6:
Izjava o izpolnjevanju splošnih 
pogojev za prijavitelja z naslednjimi 
dokazili:
– pod točko b: pridobi ministrstvo 
v aplikaciji Supervizor;
– pod točko c: pogodba o zaposlitvi 
organizatorja izobraževanja odraslih, 
potrdilo o pedagoško andragoški 
izobrazbi, potrdilo o strokovnem 
izpitu s področja vzgoje in 
izobraževanja;
– pod točko d.: potrdilo FURS-a 
(pridobi ministrstvo);
– pod točkama e. in g. potrdili 
sodišča (pridobi ministrstvo)

9.2 Splošni pogoji za konzorcijske partnerje brez 
prijavitelja

Na tem javnem razpisu je lahko konzorcijski partner 
pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

Pogoji Dokazila
a. je na dan objave tega javnega razpisa registrirana za opravljanje izobraževalne 
dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču in izvaja svojo dejavnost na 
območju Republike Slovenije;

Priloga 5: Fotokopija izpisa iz Ajpes-a 
(pridobi ministrstvo) ali ustanovnega 
akta iz katere je razvidno, da ima 
konzorcijski partner opredeljeno 
izobraževalno dejavnost na dan 
objave tega javnega razpisa.

b. ni za iste programe, ki jih prijavlja na tem javnem razpisu, sofinancirana iz 
drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU;
c. ima na dan objave tega javnega razpisa delno zaposlenega organizatorja 
izobraževanja odraslih s pedagoško andragoško izobrazbo, ki ni zaposlen preko 
javnih del;
d. ima na dan podpisa izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, 
določene z zakonom;
e, ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem 
postopku;
f. ni opustila poslovne dejavnosti;
g. konzorcijski partner ali odgovorna oseba konzorcijskega partnerja nista bila 
pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so 
opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2, 
v nadaljevanjem besedilu: KZ-1).

Priloga 7: Izjava o izpolnjevanju 
splošnih pogojev za konzorcijske 
partnerje brez prijavitelja 
z naslednjimi dokazili:
– pod točko b: pridobi ministrstvo 
v aplikaciji Supervizor
– pod točko c: pogodba o zaposlitvi 
organizatorja izobraževanja odraslih, 
potrdilo o pedagoško andragoški 
izobrazbi;
– pod točko d.: potrdilo FURS-a 
(pridobi ministrstvo);
– pod točkama e.in g. potrdili sodišča 
(pridobi ministrstvo)

9.3 Posebni pogoji
Prijavitelj in konzorcijski partnerji morajo izpolnjevati 

naslednje posebne pogoje:

Pogoji Dokazila
a. delež načrtovanih sredstev v posameznem konzorciju za programa RPO in RDO 
je med 46 in 50 odstotki;
b. v okviru konzorcija:
– sta načrtovani v velikih in srednjih regijah vsaj dve izvedbi (istega ali različnega) 
programa UŽU, v majhnih regijah pa vsaj ena izvedba programa UŽU v letih 2016, 
2017 in 2018 (brez programa UŽU MDM);
– je načrtovana vsaj ena izvedba UŽU MDM v celotnem obdobju izvajanja projekta;
– je načrtovano izvajanje programa RPO v letih 2016, 2017 in 2018.

Elaborat, priloga 1Č k elaboratu: 
Organizacijski in terminski načrt 
projekta
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c. operacija konzorcija se izvaja v statistični regiji, v kateri je sedež prijavitelja;
d. konzorcijski partnerji so registrirani v isti statistični regiji kot prijavitelj;
e. prijavitelj konzorcija in partnerji v konzorciju niso partnerji v drugem konzorciju za 
izvajanje tega javnega razpisa;
f. prijavitelj je z namero prijave na ta javni razpis seznanil vse izvajalce posebnih 
javno veljavnih programov za odrasle ter srednje šole v statistični regiji;
g. prijavitelj priloži pismi o nameri o sodelovanju z najmanj dvema ključnima 
deležnikoma, ki so lahko: zbornice, regionalne agencije sindikati in gospodarske 
družbe iz statistične regije prijavitelja;

Priloga 8: Izjava o izpolnjevanju 
posebnih pogojev z dokazili:
– pod točko f.:seznanitev 
izvajalcev programov z namero 
prijave na ta javni razpis.
– pod točko g.:Priloga 9: 
Pismo o nameri o sodelovanju 
s ključnimi deležniki (2X)

h. prijavitelj izrazi namero, da bo za čas trajanja operacije zaposlil vodjo oziroma 
koordinatorja projekta, ki izpolnjuje pogoje za organizatorja izobraževanja odraslih, 
ima pedagoško andragoško izobrazbo in strokovni izpit s področja vzgoje in 
izobraževanja;
i. konzorcijski partnerji brez prijavitelja izrazijo namero, da bodo za čas trajanja 
operacije zaposlili koordinatorja projekta, ki izpolnjuje pogoje za organizatorja 
izobraževanja odraslih in ima pedagoško andragoško izobrazbo;
j. konzorcijski partnerji soglašajo z elaboratom, ki pri razdelitvi sredstev upošteva 
kadrovske zmožnosti in izkušnje posameznega konzorcijskega partnerja;
k. konzorcijski partnerji izrazijo namero, da bodo sodelovali z romskim inkubatorjem 
in medgeneracijskim centrom, če bo ta deloval v njihovi statistični regiji;
l. konzorcijski partnerji se strinjajo, da lahko ministrstvo, glede na vse prijave 
in razpoložljiva sredstva in v skladu s tem javnim razpisom, razporedi finančna 
sredstva drugače, kot je napovedal prijavitelj,
m. konzorcijski partnerji podpišejo izjavo, da bodo zagotavljali izpopolnjevanje 
zaposlenih najmanj po programu Andragoškega Centra Slovenije in po programih 
konzorcija, ki je oblikovan za izvajanje operacij po tem javnem razpisu.

Pogoji za ugotavljanje upravičenosti:
– skladnost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi 

in prednostne naložbe,
– izkazovanje realne izvedljivosti v obdobju, za ka-

terega velja podpora in ustreznost ter sposobnost upra-
vičencev,

– izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin.
Projekti, ki ne bodo zagotavljali zgoraj navedenih 

pogojev za ugotavljanje upravičenosti bodo izločeni iz 
nadaljnjega postopka izbora.

10. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo splo-
šne in posebne pogoje

10.1 Merila za izbor prijavitelja

Zap. 
št.

Merilo Št. 
točk

1. Kakovost predlaganega projekta 56
1.1 Utemeljenost projekta s poudarkom na zaposlenih v statistični regiji

– analiza potreb je celovita, potrebe za izpeljavo projekta so utemeljene, vsi elementi so razdelani 8
– analiza potreb je pri opredelitvi nekaterih elementov pomanjkljiva, potrebe za izpeljavo projekta niso 
jasno utemeljene, vsi elementi so razdelani

6

– analiza potreb je pri opredelitvi nekaterih elementov pomanjkljiva, potrebe za izpeljavo projekta niso 
jasno utemeljene, vsi potrebni elementi niso opredeljeni

4

– analiza potreb ni zadostna, potrebe po uvedbi projekta so delno utemeljene, elementi so delno 
razdelani in pomanjkljivi

0

1.2 Utemeljenost programov za ciljne skupine v skladu z analizo potreb
– programi so za ciljne skupine utemeljeni 8
– programi so za ciljne skupine le zadovoljivo utemeljeni 4
– programi za ciljne skupine niso zadovoljivo opredeljeni 0

1.3 Utemeljenost vključevanja obeh spolov in posebej ranljivih ciljnih skupin
– pri dostopu v programe so upoštevane enake možnosti žensk in moških ter spodbujanje 
vključevanja posebej ranljivih ciljnih skupin

6

– pri dostopu v programe so le delno upoštevane enake možnosti žensk in moških ter spodbujanje 
vključevanja posebej ranljivih ciljnih skupin

3

– pri dostopu v programe niso zadovoljivo upoštevane enake možnosti žensk in moških ter 
spodbujanje vključevanja posebej ranljivih ciljnih skupin

0

1.4 Kakovost načrtovanih programov SNIO
– prijavljeni programi imajo podrobno in razumljivo razdelane vse zahtevane elemente programa 10
– prijavljeni programi imajo pomanjkljivo opredeljene zahtevane elemente programa 8
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Zap. 
št.

Merilo Št. 
točk

– več kot polovica prijavljenih programov nima vseh zahtevanih elementov oziroma so le ti 
nezadovoljivo opredeljeni

0

1.5 Kakovost načrtovanih programov RDO
– prijavljeni programi imajo podrobno in razumljivo razdelane vse zahtevane elemente programa 10
– prijavljeni programi imajo pomanjkljivo opredeljene zahtevane elemente programa 8
– več kot polovica prijavljenih programov nima vseh zahtevanih elementov oziroma so le ti 
nezadovoljivo opredeljeni

0

1.6 Kakovost načrtovanih programov priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma 
certifikata
– prijavljeni programi imajo podrobno in razumljivo razdelane vse zahtevane elemente programa 6
– prijavljeni programi imajo pomanjkljivo opredeljene zahtevane elemente programa 4
– več kot polovica prijavljenih programov nima vseh zahtevanih elementov oziroma so le ti 
nezadovoljivo opredeljen

0

1.7 Inovativni pristopi pri organizaciji in izvedbi programov
– pristopi pri organizaciji in izvedbi programov izkazujejo visoko stopnjo izvirnosti in nadgradnjo 
obstoječih ukrepov

8

– pristopi pri organizaciji in izvedbi programov izkazujejo minimalno stopnjo izvirnosti in nadgradnjo 
obstoječih ukrepov

4

– pristopi pri organizaciji in izvedbi programov so nadaljevanje dosedanje prakse 0
2. Načrt za izvedbo projekta 32
2.1 Vsebinski, organizacijski, terminski in finančni načrt projekta za konzorcij

– načrt ima podrobno in razumljivo razdelane vse potrebne elemente, ki so odlična podlaga za 
doseganje rezultatov

10

– načrt ima pomanjkljivo razdelane potrebne elemente ali so le-ti delno usklajeni 6
– načrt nima vseh potrebnih elementov 0

2.1.1 Načrt informiranja in promocije
– načrt je razdelan, vključuje deležnike in je inovativen 4
– načrt nima zadostnih elementov oziroma nezadovoljivo vključuje deležnike 2
– načrt ni zadosten, ne obeta rezultatov 0

2.2 Vsebinski, organizacijski in terminski načrt konzorcijskih partnerjev
– načrti vseh konzorcijskih partnerjev imajo podrobno in razumljivo razdelane vse potrebne elemente, 
ki so odlična podlaga za doseganje rezultatov

8

– načrti konzorcijskih partnerjev imajo pomanjkljivo razdelane potrebne elemente ali so le-ti delno 
usklajeni

4

– več kot polovica načrtov konzorcijskih partnerjev nima razdelanih vseh potrebnih elementov 0
2.3 Načrt vključevanja deležnikov

– načrt jasno opredeljuje sodelovanje in vlogo deležnikov v projektu 6
– načrt pomanjkljivo opredeljuje sodelovanje in vlogo deležnikov v projektu 4
– načrt nezadovoljivo opredeljuje sodelovanje in vlogo deležnikov v projektu 0

2.4 Spremljanje doseganja pričakovanih kazalnikov učinka in kazalnikov rezultata:
– načrt ima jasne cilje in metodologijo 4
– načrt ima pomanjkljive cilje in metodologijo 2
– načrt nima zadostnih sestavin 0

3. Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo projekta 16
3.1 Izkušnje prijavitelja z izvajanjem operacij Evropskega socialnega sklada OP 2007–2014 na področju 

izboljšanja pismenosti odraslih in razvoja temeljnih in poklicnih kompetenc
– izvajalec treh operacij 6
– izvajalec dveh operacij 4
– izvajalec ene operacije 2
– ni izvajal operacije 0

3.2 Izkušnje konzorcijskih partnerjev z izvajanjem posebnih javno veljavnih in splošnih neformalnih 
programov za odrasle od 2012 do 2015
– vsi konzorcijski partnerji so v zadnjih treh letih izvajali posebne javno veljavne in splošne 
neformalnih programe za odrasle

5

– polovica ali več kot polovica konzorcijskih partnerjev je v zadnjih treh letih izvajala posebne javno 
veljavne programe za odrasle

3

– manj kot polovica konzorcijskih partnerjev je v zadnjih treh letih izvajala posebne javno veljavne 
programe za odrasle

0
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Zap. 
št.

Merilo Št. 
točk

3.3 Število zaposlenih organizatorjev izobraževanja odraslih (brez direktorjev) (druga bolonjska stopnja) 
s pedagoško andragoško izobrazbo pri prijavitelju na dan objave razpisa
– 4 in več zaposlenih 5
– 3 zaposleni 3
– 2 zaposlena 2
– 1 zaposlena 1
Največje skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt 104

10.2 Postopek za izbor prijavitelja
Po zaključenem ocenjevanju vlog po merilih bo pri-

pravljen predlog izbora prijaviteljev. Postopek izbora bo 
potekal po naslednjem postopku:

1. Obravnavani bodo prijavitelji, ki so dosegli 
najmanj 76 točk.

2. Prijavitelji, ki so dosegli najmanj 76 točk, bodo 
razvrščeni v KRVS in KRZS, po statističnih regijah, v ka-
terih imajo sedež.

3. V posamezni statistični regiji bodo izbrani pri-
javitelji, ki so med prijavitelji iz statistične regije dosegli 
najvišje število točk, pri čemer se izbere najvišje število 
prijaviteljev v posamezni statistični regiji, kot je določeno 
v 7. točki tega javnega razpisa.

4. Če je v statistični regiji več prijaviteljev, ki so 
dosegli enako število točk, bodo izbrani tisti, ki so do-
segli večje skupno število točk pri merilih pod točkama 
1 in 2.

5. Če bo še vedno več prijaviteljev z enakim šte-
vilom točk, bodo izbrani tisti, ki so dosegli večje skupno 
število točk pri merilih pod točko 3.

6. Če bo še vedno več prijaviteljev z enakim šte-
vilom točk, bo o izboru odločil žreb.

7. Če se ugotovi, da ni izbranih 12 prijaviteljev 
iz KRVS in 8 prijaviteljev iz KRZS oziroma niso razpo-
rejena vsa razpoložljiva finančna sredstva, se izbere 
dodatne prijavitelje iz KRVS oziroma KRSZ, ki so med 
preostalimi prijavitelji v KRVS ali KRZS dosegli najvišje 
število točk, ne glede na statistično regijo znotraj posa-
mezne kohezijske regije.

8. V primeru, ko ostanek sredstev javnega razpi-
sa ne zadostuje za pokritje celotne naslednje prijavljene 
operacije (vendar mora pokriti vsaj 80 % operacije), po-
nudi ministrstvo financiranje pod pogojem, da prijavitelj 
ustrezno uskladi svojo prijavnico z ministrstvom.

Podrobnejši postopek izbora je opredeljen v 14. toč-
ki Navodilih za prijavo.

O izboru odloči na predlog komisije pristojni mini-
ster za izobraževanje, znanost in šport.

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

Način delitve sredstev po kohezijskih regijah: 60 % 
na KRVS, 40 % na KRZS od okvirne višine sredstev, ki 
so na razpolago za javni razpis. Sredstva niso prenoslji-
va med kohezijskima regijama.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša največ 11.400.000,00 EUR, od tega 
je po posameznih kohezijskih regijah in po posameznih 
proračunskih letih naslednja:

– za proračunsko leto 2016: 1.900.000,00 EUR, 
od tega:

– za KRVS 1.140.000,00 EUR, od tega:
– 912.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-

boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 228.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za KRZS 760.000,00 EUR, od tega:
– 608.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-

boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 152.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2017: 4.125.000,00 EUR, 
od tega:

– za KRVS 2.475.000,00 EUR, od tega:
– 1.980.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-

boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 495.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za KRZS 1.650.000,00 EUR, od tega:
– 1.320.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-

boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %).in

– 330.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %)

– za proračunsko leto 2018: 4.125.000,00 EUR, 
od tega:

– za KRVS 2.475.000,00 EUR, od tega:
– 1.980.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-

boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 495.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za KRZS 1.650.000,00 EUR, od tega:
– 1.320.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-

boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 330.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2019: 1.250.000,00 EUR, 
od tega:

– za KRVS 750.000,00 EUR, od tega:
– 600.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1 Iz-

boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 150.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za KRZS 500.000,00 EUR, od tega:
– 400.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Iz-

boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
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– 100.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis za KRVS znaša največ 6.840.000,00 EUR, 
za KRZS pa največ 4.560.000,00EUR.

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

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

Preglednica 6: okvirna višina sredstev za KRVS v EUR

Velike regije Srednja 
regija Majhne regije

Jugovzhodna 
Slovenija Podravska Savinjska Pomurska Koroška Posavska Primorsko 

-notranjska Zasavska

Okvirna 
višina 
sredstev

1.450.080,00 1.450.080,00 1.450.080,00 902.880,00 396.720,00 396.720,00 396.720,00 396.720,00

Preglednica 7: okvirna višina sredstev v KRZS v EUR

Veliki regiji Srednji regiji
Gorenjska Osrednje-slovenska Goriška Obalno-kraška

Okvirna višina sredstev 1.368.000,00 1.368.000,00 912.000,00 912.000,00

12. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja do-
voljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih 
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.

13. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev)

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (da-
tum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), na-
stale od dneva objave javnega razpisa do dne 31. 3. 2019.

Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila ra-
čunov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od 
dneva objave javnega razpisa do dne 30. 6. 2019. Ob-
dobje upravičenosti izdatkov lahko ministrstvo podaljša 
zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na 
podlagi soglasja organa upravljanja.

14. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– besedilo Javnega razpisa za pridobivanje temelj-

nih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019,
– Navodila za prijavo na javni razpis,
– Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike 
v programskem obdobju 2014–-2020 s prilogami,

– obrazec za oddajo vloge,
– prijavnica,
– priloga 1: Elaborat s prilogami,
– priloga 2: Finančni načrt,
– priloga 3: Vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– priloga 4: Vzorec konzorcijske pogodbe,
– priloga 5: Fotokopija ustanovnega akta, iz ka-

terega je razvidno, da imajo prijavitelj in konzorcijski 
partnerji opredeljeno izobraževalno dejavnost na dan 
objave tega javnega razpisa,

– priloga 6: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev 
za prijavitelja z naslednjimi dokazili: pogodba o zaposli-
tvi organizatorja izobraževanja odraslih, potrdilo o peda-
goško andragoški izobrazbi, potrdilo o strokovnem izpitu 
s področja vzgoje in izobraževanja,

– priloga 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev 
za konzorcijske partnerje brez prijavitelja z naslednjimi 
dokazili: pogodba o zaposlitvi organizatorja izobraževa-
nja odraslih, potrdilo o pedagoško andragoški izobrazbi,

– priloga 8: Izjava o izpolnjevanju posebnih pogojev 
z dokazili (seznanitev izvajalcev programov z namero 
prijave na ta javni razpis),

– priloga 9: Pismo o nameri o sodelovanju s ključ-
nimi deležniki,

– priloga 10: Seznam kazalnikov,
– priloga 11: Obračun standardnih stroškov na eno-

to.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje 

naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane 
obrazce ter dokazila:

– prijavnica,
– priloga 1: Elaborat s prilogami,
– priloga 2: Finančni načrt,
– priloga 4: podpisana in žigosana Konzorcijska 

pogodba,
– priloga 5: Fotokopija ustanovnega akta, iz katere 

je razvidno, da imajo prijavitelj in konzorcijski partnerji 
opredeljeno izobraževalno dejavnost, na dan objave 
tega javnega razpisa,

– priloga 6: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev 
za prijavitelja z naslednjimi dokazili: pogodba o zaposli-
tvi organizatorja izobraževanja odraslih, potrdilo o peda-
goško andragoški izobrazbi, potrdilo o strokovnem izpitu 
s področja vzgoje in izobraževanja,

– priloga 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev 
za konzorcijske partnerje brez prijavitelja z naslednjimi 
dokazili: pogodba o zaposlitvi organizatorja izobraževa-
nja odraslih, potrdilo o pedagoško andragoški izobrazbi,

– priloga 8: Izjava o izpolnjevanju posebnih pogojev 
z dokazili (seznanitev izvajalcev programov z namero 
prijave na ta javni razpis),

– priloga 9: Pismo o nameri o sodelovanju s ključ-
nimi deležniki (2X).
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Prijavitelj mora prijavnico ter prilogi 1 in 2 priložiti 
tudi na elektronskem mediju (CD ali USB ključ). V pri-
meru neskladnosti podatkov se upošteva pisno verzijo 
dokumentov. Elektronski medij se po pozivu o dopolnitvi 
uskladi s pisno verzijo.

Podrobnejša navodila za prijavo na ta javni razpis 
so v Navodilih za prijavo, ki so del razpisne dokumen-
tacije. Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz 
razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.

15. Razmerje med sredstvi na postavkah namen-
skih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 80,00 %.

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za so-
financiranje kohezijske politike: 20,00 %.

16. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 
80,00 %.

17. Upravičeni stroški, način financiranja in pred-
plačila

V skladu s pravili evropske kohezijske politike in za-
konodaje s področja javnih financ se financiranje opera-
cij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stro-
ške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu 
z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva 
sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih 
zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja 
operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in 
upravičenem) obdobju.

Vrste upravičenih stroškov po tem javnem razpisu:
– standardni strošek na enoto za izvajanje progra-

mov,
– standardni strošek na enoto za vodenje projektne 

pisarne pri vodji konzorcija,
– posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % 

od neposrednih upravičenih stroškov dela za vodenje 
projektne pisarne pri vodji konzorcija,

– stroški informiranja in komuniciranja (stroški za 
izvedbo zaključne konference, drugi stroški informira-
nja in komuniciranja npr. stroški organizacije in izvedbe 
konferenc, seminarjev, simpozijev; stroški izdelave in 
nadgradnje spletnih strani ...).

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen 
strošek.

Upravičen strošek za izvajanje programov za kon-
zorcijske partnerje vključno s poslovodečim (vodja kon-
zorcija) je standardni strošek na enoto za izvajanje 
programov.

Upravičeni stroški za upravljanje oziroma za vode-
nje projektne pisarne pri vodji konzorcija so:

– standardni strošek na enoto za vodenje projektne 
pisarne pri vodji konzorcija,

– pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstot-
ka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšal-
na stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja,

– stroški informiranja in komuniciranja: ((1) stroški 
za izvedbo zaključne konference ter (2) drugi stroški 
informiranja in komuniciranja npr. stroški organizacije 
in izvedbe konferenc, seminarjev, simpozijev; stroški 
izdelave in nadgradnje spletnih strani ...).

Sofinanciranje stroškov za izvajanje programov ter 
za vodenje projektne pisarne pri vodji konzorcija v okviru 
tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standar-
dnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika 
stroška), skladno s pravili Evropske kohezijske politike, 
Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških in 
Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v pro-
gramskem obdobju 2014–2020.

Ministrstvo je sprejelo Metodologijo za določitev 
višine stroška na enoto v okviru Javnega razpisa za 
pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 
do 2019, št. 5440-22/2015/9 z dne 8. 6. 2016, ki določa:

– standardni strošek na uro izobraževanja na ude-
leženca v višini 5,81 EUR, za programe, ki trajajo do 
vključno 200 ur in 4,24 EUR za programe, ki trajajo 201 
uro in več;

– standardni strošek za projektno pisarno za orga-
nizatorja izobraževanja odraslih, v višini 1.313,90 EUR 
na mesec.

Višina upravičenih upravljalnih stroškov za vodenje 
projektne pisarne pri vodji konzorcija se omeji tako, da:

– je najvišji znesek stroškov osebja za vodenje pro-
jektne pisarne 1.313,90 EUR na mesec,

– so ostali stroški (15 % pavšalna stopnja nepo-
srednih stroškov osebja ter stroški informiranja in ko-
municiranja) največ 40 % stroškov osebja za vodenje 
projektne pisarne.

Upravičenec stroške v okviru operacije uveljavlja na 
podlagi izstavljenega zahtevka za izplačilo s prilogami, 
skladno z Navodili Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske 
politike v programskem obdobju 2014–2020 in Navodilih 
OU o upravičenih stroških, v poglavju 2 Vrste stroškov.

Za standardni strošek na uro izobraževanja na ude-
leženca so potrebna najmanj naslednja dokazila:

– program, če le-ta ni javno veljaven in je bil prilago-
jen v skladu s točko 5 tega javnega razpisa,

– podpisane liste prisotnosti udeležencev v pro-
gramih,

– obračun.
Za standardni strošek za delo projektne pisarne so 

potrebna najmanj naslednja dokazila:
– pogodba o zaposlitvi oziroma drug pravni akt (ka-

dar to ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi), s katerim 
je zaposlena oseba razporejena na operaciji (ob prvem 
zahtevku za izplačilo in ko pride do spremembe),

– časovnica iz katere je razvidno opravljeno delo,
– vsebinsko poročilo o opravljenem delu,
– obračun.
Glede na zgoraj navedeno poenostavljena oblika 

financiranja sledi načelom zmanjševanja administrativ-
nih bremen in posledično prispeva k učinkovitejšemu 
izvajanju ukrepov kohezijske politike.

Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo 
o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dina-
miko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih ak-
tivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.

V skladu z določili vsakokrat veljavnega Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije lahko mi-
nistrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije iz-
plača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvide-
nih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka 
za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene 
prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa ve-
ljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila 
večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim 
poračunavanjem vsakega posameznega predplačila 
v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predpla-
čila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo 
z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila 
v roku najkasneje 120 dni po prejemu predplačila. To 
pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike 
Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem 
obdobju 120 dni dejansko potrebno za izvajanje opera-
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cije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme 
presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po 
celotnem poračunu predhodnega predplačila upraviče-
nec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdat-
kov za prihodnje obdobje 120 dni.Za vsako predplačilo 
v višini nad 100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom 
pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom ane-
ksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja 
več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje 
ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod 
pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih 
mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno 
poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obve-
znosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbra-
ni prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 
100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom oizboru pozvan 
k predložitvi ustreznih dokazil.

18. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja jav-
no naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sred-
stev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor 
so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz 
Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem 
obdobju 2014–2020.

19. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. 
in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
upravljanja

Upravičenec bo moral pri informiranju in obve-
ščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 
1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja 
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni 
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo jav-
no objavljen.

20. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno 
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom 
Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.

21. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji in spremljanja ter evidentiranja operacije

Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne 
originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zago-
tavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in 
nacionalno zakonodajo.

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh do-
kumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski ko-
misiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. 
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo 
upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s stra-
ni ministrstva.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo 
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na poseb-
nem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski 
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako 
operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagoto-
vljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno 
ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev 
in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan 
voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.

22. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 

katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa 
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa 
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizij-
skih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate 
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju 
samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko 
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. 
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

Kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja 
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri iz-
vajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljav-
nimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih 
preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za pro-
gramsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje fi-
nančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Uni-
je v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija 
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne 
na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docof-
fic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smerni-
cami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo 
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija 
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki 
so podlaga za določanje finančnega popravka, določili 
ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja 
upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo 
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.

23. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.

Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati 
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spod-
bujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

24. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so infor-
macije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji 
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 
– UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: 
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti raz-
krite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se 
lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, 
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji 
morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 
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dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču 
prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti 
razkrite oziroma dostopne javnosti.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

25. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov ope-
racije

Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in 
prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. čle-
nom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evi-
dentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu 
ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen 
ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri 
izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za 
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.

Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, 
pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, 
saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega 
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki na-
stajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan 
poročati sproti, med izvajanjem operacije.

Za operacije, ki so predmet državnih pomoči, se 
prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo držav-
nih pomoči.

26. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo 
I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu 
zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov 
operacije, vključno s podatki po anonimnem vprašalniku.

Kazalniki za spremljanje udeležencev na operaci-
jah, vključno s podatki po anonimnem vprašalniku, ki jih 
bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vredno-
tenja operacije, so opredeljeni v prilogi 8 Navodil Mini-
strstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje 
operacij evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020.

27. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.

28. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: ko-
likor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil 
z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu 
morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, 
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril infor-
macije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan 
razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o do-
delitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva 
po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi 
ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec 
dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z za-
konskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski 
račun upravičenca do dneva vračila v proračun Repu-
blike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo 
obravnavalo kot goljufija.

29. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi 
lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma 
so bila odobrena, ni dovoljeno. Kolikor se ugotovi dvojno 

uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vrači-
lo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi 
obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Re-
publike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. 
Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, 
se bo obravnavalo kot goljufija.

30. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 7. 7. 
2016, do 12. ure.

Vloge z zahtevano vsebino morajo biti oddane v za-
prti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako 
»Ne odpiraj – prijava na »Javni razpis za pridobivanje 
temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019«, ki 
je del razpisne dokumentacije in sicer na naslov: Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 
cesta 16, 1000 Ljub ljana.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, do 
navedenega datuma in ure za oddajo, oddane priporo-
čeno na pošto ali osebno v vložišče ministrstva.

Neustrezno označene in nepravočasno prispele 
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavrže-
ne in vrnjene prijavitelju.

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

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za iz-
obraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena 
oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpira-
nje teh ne bo javno.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge ne 
bodo popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati 
višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže 
na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih ele-
mentov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih 
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Ne-
popolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen 
v 10.2 javnega razpisa ter v Navodilih za prijavo na 
javni razpis.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o so-
financiranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati 
pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne doku-
mentacije.

V primeru, da se je operacija začela izvajati že pred 
oddajo vloge na ta javni razpis, bo ministrstvo pred pod-
pisom pogodbe izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali 
je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za 
operacijo.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z obja-
vo v Uradnem listu RS.

32. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma po-
oblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupraviče-
no niso bila dodeljena, lahko v tridesetih (30) dneh od 
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni 
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spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije.

33. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna 
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu mini-
strstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_raz-
pisi/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvi-
gnete po predhodni najavi tudi osebno na Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 
1000 Ljub ljana, vsak delovni dan med 9. in 14. uro. Za 
dodatne informacije lahko pokličete Majo Kobal Merkun, 
tel. 01/400-52-58, vsak delovnik od 9. do 12. ure ali pi-
šete na elektronski naslov: maja.kobal-merkun@gov.si, 
zadeva »vprašanje za JR kompetence 2016–2019«.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 5442-16/2016/17 Ob-2451/16

Na podlagi določb Uredbe (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; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) 
št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skla-
du in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se upora-
bljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 
26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni 
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 
– odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – 
ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H in 90/14), 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-
-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-
-A, 14/15 – ZIPRS1415-D in 55/15 – ZFisP), Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2016 in 2017 /ZIPRS1617/ (Uradni list RS, št. 96/15), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni 
list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za 
leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) Uredbe o porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v pro-
gramskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast 
in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15), Partner-
skega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo 
za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, 
z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvaja-
nje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, Za-
konom o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list 
RS, št. 86/04 in 100/13), in Zakonom o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), in 
odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, 

o podpori javnemu razpisu, št. 10-2/2/MIZŠ/0, št. dok. 
3032-62/2016/6 z dne 10. 6. 2016, Republika Slovenija, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masa-
rykova 16, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za izbor izvajalcev operacije »usposabljanje 

mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja  
z delom po izobraževalnih programih za pridobitev 

izobrazbe v letih 2016–2021«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega or-

gana, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 
16, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija 
izvajanja

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Ope-
rativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: OP 
2014–2020), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in 
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; 2. predno-
stne naložbe: Izboljšanje odzivnosti sistemov izobra-
ževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, lažji 
prehod iz izobraževanja v zaposlitev ter okrepljeni in 
kakovostnejši sistemi poklicnega izobraževanja in uspo-
sabljanja, vključno prek mehanizmov za napovedovanje 
potreb po veščinah, prilagoditvijo učnih načrtov ter obli-
kovanjem in razvojem sistemov za učenje na delovnem 
mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi 
programi; specifičnega cilja 2: izboljšanje kompetenc 
izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja

2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvedba usposabljanja 

mentorjev, ki v podjetjih izvajajo praktično usposabljanje 
z delom in praktično izobraževanje po izobraževalnih 
programih za pridobitev izobrazbe.

Usposabljanje mora potekati po »Programu za 
usposabljanje mentorjev za praktično usposabljanje di-
jakov oziroma praktično izobraževanje študentov pri 
delodajalcu« (v nadaljevanju: program usposabljanja), 
ki je del programa »Pedagoško-andragoško usposa-
bljanje mentorjev praktičnega usposabljanja z delom 
in mentorjev praktičnega izobraževanja«. Program 
usposabljanja je dostopen na spletni strani Centra RS 
za poklicno izobraževanje: http://www.cpi.si/izobraze-
valni-programi/novi-in-prenovljeni-studijski-ter-izobra-
zevalni-programi/pedagosko-andragosko-usposablja-
nje.aspx#Programusposabljanja

V primeru, da se bo uvedlo nove modele poklicnega 
izobraževanja, bo Center RS za poklicno izobraževanje 
pripravil različico programa usposabljanja mentorjev. 
V tem primeru bodo izbrani izvajalci usposabljanj upo-
rabili ustrezni program.

2.2 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je krepitev usposobljenosti 

mentorjev v podjetjih za kakovostno izvajanje mentor-
stva dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, 
ki se praktično usposabljajo z delom, in študentom višjih 
strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri deloda-
jalcih, ter ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega 
usposabljanja oziroma izobraževanja (vajenci). Za men-
torje v podjetjih se bodo izvajala brezplačna vsaj 24 urna 
usposabljanja, skladno s programom usposabljanja.

2.3 Cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Cilj javnega razpisa je krepitev kompetenc mentor-

jev v podjetjih za kvalitetno delo z dijaki, ki se praktično 
usposabljajo z delom pri delodajalcih in s študenti višjih 
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strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri deloda-
jalcih.

Pričakovani učinki so v usposabljanje vključiti naj-
manj 5000 mentorjev iz podjetji, in sicer 2650 mentor-
jev v vzhodni regiji in 2350 mentorjev v zahodni regiji. 
Pričakovani rezultati so, da bo v posamezni regiji pro-
gram uspešno zaključilo najmanj 98 odstotkov vključe-
nih udeležencev. Na ta način se bo prispevalo k dvigu 
usposobljenosti mentorjev v podjetjih, ki so ključni za 
kakovostno izvajanje praktičnega usposabljanja z delom 
in praktičnega izobraževanja pri delodajalcih.

Ciljna skupina so mentorji, zaposleni pri deloda-
jalcih, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom za 
dijake srednjega poklicnega in srednjega strokovnega 
izobraževanja, mentorji, zaposleni pri delodajalcih, ki 
izvajajo praktični del izobraževanja za študente višjega 
strokovnega izobraževanja ter mentorji, zaposleni pri 
delodajalcih, ki izvajajo ostale formalne oblike praktič-
nega usposabljanja oziroma izobraževanja (za vajence).

Za izvajanje operacije bosta izbrana dva konzorcija, 
ki bosta oba operacijo izvajala v obeh kohezijskih regi-
jah, tako vzhodni kot zahodni kohezijski regiji.

Način delitve sredstev po regijah: 53 % za vzhodno 
kohezijsko regijo in 47 % za zahodno kohezijsko regijo 
od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni 
razpis. Sredstva med kohezijskima regijama niso preno-
sljiva. Za aktivnosti, ki so vezane na izvedbo programa 
na udeleženca je način delitve sredstev po regijah 53 % 
za vzhodno kohezijsko regijo in 47 % za zahodno kohe-
zijsko regijo od okvirne višine sredstev, ki so na razpola-
go za javni razpis. Na podlagi delitve sredstev je oprede-
ljeno tudi število kazalnikov učinka. Kriterij za določitev 
kohezijske regije bo lokacija izvajanja usposabljanj.

Za aktivnosti, ki so vezane na upravljanje se pri 
delitvi sredstev po regijah, skladno z navedbo v OP 
2014–2020, v skladu s 70. členom Uredbe 1303/2013 
in 13. členom Uredbe 1304/2013, uporablja načelo 
derogacije, pri čemer se je ključ delitve (pro-rata) defi-
niral na podlagi podatkov glede števila študentov višjih 
strokovnih šol in dijakov po šolah, ki znaša 53 % za 
vzhodno kohezijsko regijo in 47 % za zahodno kohe-
zijsko regijo.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Splošni pogoji

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so javni zavodi, in: Dokazila
1 so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in 

izobraževanja ter v šolskem letu 2015/2016 izvajajo redno izobraževanje 
za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe ali višje strokovne 
izobrazbe;

– Izjava o izpolnjevanju pogojev
– Pogoji se bodo preverili v uradnih 
evidencah

2 niso prejeli javnih sredstev financiranja od drugih sub jektov, vključno 
s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa 
v obdobju 2016–2021;

– Izjava o izpolnjevanju pogojev

3 niso sofinancirani za isti namen iz sredstev državnega ali lokalnega 
proračuna;

– Pogoji se bodo preverili 
v aplikaciji Supervizor.

4 niso v postopku prenehanja pravnega sub jekta oziroma niso v postopku 
prenehanja dejavnosti;

5 imajo na dan podpisa izjave o izpolnjevanju pogojev, ki je del prijave, 
poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom; – Izjava o izpolnjevanju pogojev

6 njihova odgovorna oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih 
dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku 
Republike Slovenije – KZ (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2, 63/13 Odl. 
US); 

– Pogoji se bodo preverili v uradnih 
evidencah

Vloga na javni razpis mora izkazovati: Dokazila
7 strinjanje vseh konzorcijskih partnerjev z uporabo podatkov za namene 

dokazovanja upravičenih stroškov in za namene spremljanja in 
vrednotenja operacije;

– Izjava o izpolnjevanju pogojev

8 da prijavitelj skupaj s konzorcijskimi partnerji zagotavlja vsaj šestnajst 
(16) predavateljev z najmanj triletnimi (3) izkušnjami pri izvajanju 
programov s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja pridobljenih v času od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2015;

– Izjava o izpolnjevanju pogojev
– Obrazec 4c: 
»reference predavatelja«
(Prijavnica točka 2.3.1)

9 da je prijavitelj priložil pisma o nameri delodajalcev, iz katerih je razvidno, 
da na usposabljanje pošljejo skupno vsaj sto (100) zaposlenih, in sicer 
v vsako kohezijsko regijo po najmanj petdeset (50) zaposlenih skladno 
s točko 3.2.1.3 javnega razpisa;

– Izjava o izpolnjevanju pogojev
– Pisma o nameri delodajalcev
(Prijavnica točka 2.3.3)

10 skladnost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi in prednostne naložbe; – Izjava o izpolnjevanju pogojev
(Prijavnica, točka 2.1.2)

11 realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora; – Izjava o izpolnjevanju pogojev
(Prijavnica, točka 2.3.1 in del točke 
2.5.1)

12 ustreznosti ciljnih skupin. – Izjava o izpolnjevanju pogojev
(Prijavnica, točka 2.3.2)



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 42 / 17. 6. 2016 / Stran 1497 

Prijavitelj se na razpis za izvedbo operacije prijavi 
v obliki konzorcija in odda skupno prijavo na razpis v ime-
nu vseh članov konzorcija. Prijavitelj oziroma poslovodeči 
konzorcijski partner k prijavi priloži s strani vseh članov 
konzorcija podpisano konzorcijsko pogodbo. Prijavitelj 
lahko prijavi zgolj en projekt in hkrati ne more biti vključen 
kot konzorcijski partner v drugih prijavah.

Konzorcijski partnerji v tem javnem razpisu so lahko:
– javni ali zasebni zavodi, ki so vpisani v razvid 

izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobra-
ževanja ter v šolskem letu 2015/2016 izvajajo redno iz-
obraževanje za pridobitev srednje poklicne in strokovne 
izobrazbe ali višje strokovne izobrazbe,

– zbornice, ki jim je podeljeno javno pooblastilo 
na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, 
v skladu z 19. členom Zakona o poklicnem in strokov-
nem izobraževanju oziroma z Obrtnim zakonom (Uradni 
list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 
– ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 – popr.).

Konzorcijski partnerji morajo izpolnjevati zgoraj na-
vedene pogoje od vključno točke 2 do vključno točke 7 
in priložiti enaka dokazila kot prijavitelji.

Prijava na javni razpis mora biti skladna z name-
nom, predmetom in cilji razpisa, pri čemer mora projekt 
upoštevati časovni in finančni okvir tega razpisa.

3.2 Obvezne aktivnosti in rezultati
3.2.1 Pripravljalne in podporne aktivnosti med iz-

vajanjem projekta:
3.2.1.1 Načrt izvedbe programa usposabljanja za pro-

gram usposabljanja mentorjev praktičnega usposabljanja 
z delom, ki mora vsebovati naslednje obvezne elemente:

– program usposabljanja za RPK (Razvojne zna-
čilnosti mladostnika in psihološke osnove učenja, pou-
čevanja ter komunikacija) in SMU (Strategije in metode 
praktičnega usposabljanja), iz katerega mora biti razvi-
dno število predavanj in vaj v skupnem obsegu najmanj 
24 ur razporejenih na najmanj 3 dni, kot tudi število ur 
samostojnega dela udeleženca ter načrtovana zaključ-
na predstavitev projektne naloge z zagovorom,

– načrtovane teme projektnih nalog,
– načrtovane predavatelje posameznih vsebinskih 

sklopov, pri čemer mora 75 % predavateljev imeti viso-
košolsko izobrazbo,

– načrt ustreznega števila predavateljev za zago-
tovitev izvedbe vseh načrtovanih usposabljanj, ven-
dar minimalno vsaj šestnajst (16) predavateljev. Vsako 
usposabljanje morajo izvesti vsaj štirje (4) predavatelji, 
od katerih jih mora 75 % (npr. trije izmed štirih preda-
vateljev) imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri,

– načrt strokovne podpore udeležencem in
– načrt samoevalvacije s priloženima evalvacijski-

ma vprašalnikoma za udeležence in predavatelje, ki 
izvajajo usposabljanja.

3.2.1.2 Načrt izvedbe programa usposabljanja za 
program usposabljanja mentorjev praktičnega izobraže-
vanja, ki mora vsebovati naslednje obvezne elemente:

– program usposabljanja za RPK (Razvojne zna-
čilnosti mladostnika in psihološke osnove učenja, pou-
čevanja ter komunikacija) in SPI (Strategije in metode 
praktičnega izobraževanja), iz katerega mora biti razvi-
dno število predavanj in vaj v skupnem obsegu najmanj 
24 ur razporejenih na najmanj 3 dni, kot tudi število ur 
samostojnega dela udeleženca ter načrtovana zaključ-
na predstavitev projektne naloge z zagovorom,

– načrtovane teme projektnih nalog,
– načrtovane predavatelje posameznih vsebinskih 

sklopov, pri čemer mora 75 % predavateljev imeti viso-
košolsko izobrazbo,

– načrt ustreznega števila predavateljev za zago-
tovitev izvedbe vseh načrtovanih usposabljanj, ven-

dar minimalno vsaj šestnajst (16) predavateljev, Vsako 
usposabljanje morajo izvesti vsaj štirje (4) predavatelji, 
od katerih jih mora 75 % (npr. trije izmed štirih preda-
vateljev) imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri;

– načrt strokovne podpore udeležencem in
– načrt samoevalvacije s priloženima evalvacijski-

ma vprašalnikoma za udeležence in predavatelje, ki 
izvajajo usposabljanja.

3.2.1.3 Organizacijski in terminski načrt izvajanja 
usposabljanj, ki mora biti skladen z zahtevami glede 
pričakovanih obveznih rezultatov in poteka aktivnosti:

– načrtovanje ustreznega števila skupin udeležen-
cev (praviloma 15 udeležencev v skupini, vendar do 
največ 20 udeležencev v skupini),

– kraj izvedbe usposabljanj ustrezno načrtova-
ti glede na kohezijske regije tako, da se bo najmanj 
1325 mentorjev udeležilo usposabljanj izvedenih v vzho-
dni regiji in najmanj 1175 mentorjev udeležilo uspo-
sabljanj izvedenih v zahodni regiji. Načrtovano število 
mentorjev, ki se bodo udeležili usposabljanja v posame-
zni kohezijski regiji, mora biti skladno z deležem delitve 
sredstev po regijah, torej 53 % za vzhodno kohezijsko 
regijo in 47 % za zahodno kohezijsko regijo.

– vsak prijavitelj priloži pisma o nameri delodajal-
cev, da na usposabljanje pošljejo skupno vsaj 100 za-
poslenih, in sicer v vsako kohezijsko regijo po najmanj 
50 zaposlenih,

– načrtovanje terminskega načrta predvidenih 
usposabljanj z navedbo kraja in prostora izvajanja na 
način, da se usposabljanja izvedejo na celotnem ob-
močju države, pri čemer se v celotnem obdobju v vsaki 
statistični regiji izvede vsaj 5 usposabljanj. Usposablja-
nja je potrebno načrtovati tako, da se sorazmerno z raz-
položljivimi sredstvi v posameznem proračunskem letu 
v usposabljanje vključi ustrezno število mentorjev.

3.2.1.4 Vzpostavitev spletne strani za potrebe izva-
janja operacije (spletna prijava kandidatov, obveščanje 
o terminih in lokacijah usposabljanj ter druga obvestila 
v zvezi z usposabljanji, gradiva, možnost vprašanj in 
odgovorov, itd.) najkasneje v enem mesecu od podpisa 
pogodbe o sofinanciranju.

3.2.1.5 Izdelava gradiva za udeležence usposa-
bljanj najkasneje v enem mesecu od podpisa pogodbe 
o sofinanciranju.

3.2.2 Vodja projekta in koordinator projekta morata 
biti pri prijavitelju zaposlena ves čas trajanja projekta. 
Koordinator projekta mora biti med trajanjem projekta 
zaposlen na projektu najmanj 30 % delovnega časa.

3.2.3 Izvedba usposabljanja za tolikšno število sku-
pin udeležencev (praviloma 15, vendar maksimalno do 20 
udeležencev v skupini), da bo skupaj najmanj 2500 vklju-
čenih mentorjev, kar pomeni najmanj 1325 mentorjev, 
ki se bodo usposabljanja udeležili v vzhodni in najmanj 
1175 mentorjev, ki se bodo usposabljanja udeležili v za-
hodni kohezijski regiji. Od najmanj 2500 vključenih men-
torjev jih mora vsaj 98 % uspešno zaključiti usposabljanje.

3.2.4 Izdaja potrdil udeležencem o opravljenem 
usposabljanju po predlogi ministrstva in vodenje elek-
tronske evidence o izdanih potrdilih.

3.2.5 Izdelava poročila o izvedenih usposabljanjih 
in rezultatih projekta do 31.1. za preteklo leto in delnega 
poročila do 31.7. za tekoče leto.

3.2.6 Izdelava delnega samoevalvacijskega poroči-
la do 31. 1. 2019 in izdelava končnega samoevalvacij-
skega poročila do 30. 6. 2021.

3.2.7 Izvedba skupne zaključne konference v sode-
lovanju z drugim izbranim prijaviteljem na tem javnem 
razpisu, s predstavitvijo rezultatov projekta širši zainte-
resirani javnosti, v času od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021.
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Na ravni konzorcija se izdela enoten program uspo-
sabljanja in enotno gradivo, ki ga uporabljajo vsi konzor-
cijski partnerji.

4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo po-
goje (navedba, opis, ovrednotenje)

Formalno popolne prijave, ki izpolnjujejo vse po-
goje, bo strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa 
presodila po merilih za ocenjevanje prijav.

Postopek ocenjevanja posameznih prijav bo izve-
den po naslednjih merilih:

Merilo Vrednotenje
Točke

Najvišje
možno 

število točk
1. REFERENCE IN USPOSOBLJENOST PRIJAVITELJA ZA IZVEDBO OPERACIJE
1.1 Število izvedenih seminarjev za 
usposabljanje strokovnih delavcev v poklicnem 
in strokovnem izobraževanju v obdobju od 
1. 1. 2012 do 31. 12. 2015 (istovrsten seminar 
se šteje samo enkrat; upošteva se najmanj 6 
urni seminar). 

Vsak seminar, ki izpolnjuje naveden kriterij, 
šteje 2 točki.
(Prijavnica točka 2.2.1) 0-20 20

1.2 Pretekle organizacijske izkušnje 
prijavitelja, kot samostojnega izvajalca 
ali kot poslovodečega partnerja ali kot 
partnerja v konzorciju, z izvajanjem projektov 
Evropskega socialnega sklada (istovrsten 
projekt se šteje samo enkrat). 

Vsak prijavitelj, ki je bil samostojni izvajalec 
ali poslovodeči partner projekta prejme po 
5 točk za vsak projekt. Vsak prijavitelj, ki je bil 
partner v konzorciju, za vsak projekt prejme po 
2,5 točke.(Prijavnica točka 2.2.2)

0-20 20 60

1.3 Število novih oziroma prenovljenih 
izobraževalnih programov za pridobitev 
izobrazbe v poklicnem oziroma v strokovnem 
izobraževanju, pri pripravi ali prenovi katerih je 
prijavitelj sodeloval v letih 2004 do 2006. 

Vsak program, ki izpolnjuje naveden kriterij, 
šteje 2 točki.
(Prijavnica točka 2.2.3) 0-20 20

2. VKLJUČEVANJE KLJUČNIH DELEŽNIKOV
2.1 Predavatelji z najmanj triletnimi (3) 
izkušnjami z izvajanjem programov s področja 
poklicnega in strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja pridobljenih v času od 1. 1. 
2012 do 31. 12. 2015.

Sedemnajsti in vsak nadaljnji predavatelj, ki 
izpolnjuje pogoje navedene pod pogojem 8 
v točki 3.1 javnega razpisa, šteje 1 točko.
(Prijavnica točka 2.3.1)

0-20 20

2.2. Število predvidenih udeležencev 
usposabljanj, kar je razvidno iz pisem 
o nameri, ki so jih z vlagateljem podpisali 
delodajalci. 

Vsakih nadaljnjih 10 udeležencev nad 100, 
navedenih pod pogojem 9 v točki 3.1 javnega 
razpisa, šteje 1 točko.
(Prijavnica točka 2.3.3)

0-20 20 60

2.3 Število predvidenih delodajalcev vključenih 
v usposabljanje, kar je razvidno iz pisem 
o nameri, ki so jih z vlagateljem podpisali 
delodajalci. 

Prvih 20 delodajalcev šteje 5 točk. Vsakih 
nadaljnjih 5 delodajalcev, šteje 1 točko.
(Prijavnica točka 2.3.3) 0-20 20

3. KAKOVOST PREDLOGOV IN ZAGOTAVLJANJE UTEMELJENOSTI FINANČNEGA NAČRTA TER STROŠKOV
3.1 Kakovost predloga vsebinskega načrta 
projekta.
– ocenjuje se vsebinska in časovna 
razporeditev izvedbe programa, načrt 
samostojnega dela udeleženca, vključno 
z vsebinami in cilji programa, ki jih bo 
usvojil sam, ter načrt zaključne predstavitve 
projektnih nalog z zagovorom

Predlagane aktivnosti so jasno opredeljene, 
utemeljene, povezane in skladne s cilji 
in predmetom javnega razpisa. Aktivnosti so 
izvedljive ter vodijo k doseganju učinkov in 
rezultatov projekta
Predlagane aktivnosti so delno jasno 
opredeljene, utemeljene, povezane in skladne.

10

– ocenjuje se smiselnost, uporabnost, 
aktualnost in raznolikost tem projektnih 
nalog ter njihova povezava s praktičnim 
usposabljanjem z delom
– ocenjuje se načrt vodenja udeleženca pri

s cilji in predmetom javnega razpisa. 
Aktivnosti so delno izvedljive ter delno vodijo 
k doseganju učinkov in rezultatov projekta.

5

10

samostojnem delu z upoštevanjem uporabe 
informacijske tehnologije
– ocenjuje se raznolikost in podrobnost 
evalvacijskega vprašalnika.

Predlagane aktivnosti niso jasno opredeljene, 
utemeljene, povezane in skladne s cilji 
in predmetom javnega razpisa. Aktivnosti niso 
izvedljive ter ne vodijo k doseganju učinkov 
in rezultatov projekta. (Prijavnica točka 2.4 in 
2.6.1)

0
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Merilo Vrednotenje
Točke

Najvišje
možno 

število točk
3.2 Kakovost predloga organizacijskega 
in terminskega načrta ter zagotavljanje 
utemeljenosti in racionalnosti finančnega 
načrta in stroškov, vključno z izkazovanjem 
realne izvedljivosti v obdobju trajanja operacije 
ter doseganje kazalnikov.

Organizacijski in terminski načrt predvidenih 
aktivnosti je ustrezen, finančni načrt je 
utemeljen in povezan s predvidenimi 
aktivnostmi, načrt doseganja kazalnikov je 
ustrezen glede na predviden terminski načrt in 
stroške.

10

20

– ocenjuje se skladnost organizacijskega 
in terminskega načrta glede na predvidene 
aktivnosti ter jasnost in utemeljenost 
finančnega načrta, ki je povezan 
s predvidenimi aktivnostmi ter ustreznost 
načrtovanja doseganja kazalnikov glede na

Organizacijski in terminski načrt predvidenih 
aktivnosti je delno ustrezen, finančni načrt je 
delno utemeljen in povezan s predvidenimi 
aktivnostmi, načrt doseganja kazalnikov je 
delno ustrezen glede na predviden terminski 
načrt in stroške.

5 10

predviden terminski načrt ter glede 
na predvidene stroške.

Organizacijski in terminski načrt predvidenih 
aktivnosti je neustrezen, finančni načrt je 
neutemeljen in ni povezan s predvidenimi 
aktivnostmi, načrt doseganja kazalnikov ni 
ustrezen glede na predviden terminski načrt in 
stroške.
(Prijavnica točka 2.5)

0

Največje možno število točk – SKUPAJ 140

Najvišje možno skupno število točk, s katerimi se 
lahko oceni posamezen projekt, je sto štirideset točk 
iz vseh treh sklopov meril, pri čemer mora prijavitelj pri 
vsakem posameznem merilu znotraj prvega in tretjega 
sklopa doseči najmanj pet točk.

Na podlagi meril bosta izmed prijaviteljev, ki bodo 
izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrana dva prijavi-
telja, ki bosta dosegla največ točk. Izbrana prijavitelja 
bosta oba operacijo izvajala tako v vzhodni kot zahodni 
kohezijski regiji, pri čemer vzhodna regija vključuje: po-
mursko, podravsko, koroško, savinjsko, zasavsko, po-
savsko, jugovzhodno Slovenijo in primorsko-notranjsko 
statistično regijo; zahodna regija vključuje: osrednjeslo-
vensko, gorenjsko, goriško in obalno-kraško statistično 
regijo.

V primeru, da bi po merilih za izbor dva ali več 
prijaviteljev doseglo enako število točk, bo izbran tisti 
prijavitelj, ki s prijavo doseže večje število točk pod 
sklopom meril »Reference in usposobljenost prijavite-
lja za izvedbo operacije«. Če dosegajo prijavitelji pod 
navedenim sklopom meril enako število točk, se izbere 
tisti, ki ima večje število točk pod sklopom meril »Vklju-
čevanje ključnih deležnikov «. Če dosegajo prijavitelji 
tudi pod navedenim sklopom meril enako število točk, 
se izbere tisti, ki ima večje število točk pod sklopom 
meril »Kakovost predlogov in zagotavljanje utemelje-
nosti finančnega načrta ter stroškov. V primeru, da je 
število še vedno enako, o izbiri odloči žreb. Podrobnejši 
opis postopka izvedbe žreba je naveden v 24. točki 
tega razpisa.

Če izbrani prijavitelj v roku, določenim s sklepom 
o izbiri, ne podpiše pogodbe o sofinanciranju, razpisna 
komisija predlaga ministru v izbor prijavitelja, ki izpolnju-
je vse pogoje in je naslednji uvrščen na prednostnem 
vrstnem redu.

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

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša največ 1.090.000,00 EUR, od tega 
je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih 
programskih območjih in po posameznih proračunskih 
letih naslednja:

– za proračunsko leto 2016: 133.333,33 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 70.666,67 EUR, 
od tega:

– 56.533,34 EUR s PP: 160176 Poklicno iz-
obraževanje in usposabljanje-14-20-V-EU udeležba 
(80,00 %) in

– 14.133,33 EUR s PP: 160177 Poklicno iz-
obraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 62.666,66 EUR, 
od tega:

– 50.133,33 EUR PP:160178 Poklicno izo-
braževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU udeležba 
(80,00 %) in

– 12.533,33 EUR s PP: 160179 Poklicno iz-
obraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2017: 290.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 153.700,00 EUR, 
od tega:

– 122.960,00 EUR s PP: 160176 Poklicno iz-
obraževanje in usposabljanje-14-20-V-EU udeležba 
(80,00 %) in

– 30.740,00 EUR s PP: 160177 Poklicno iz-
obraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 136.300,00 EUR, 
od tega:

– 109.040,00 EUR s PP:160178 Poklicno iz-
obraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU udeležba 
(80,00 %) in

– 27.260,00 18.800,00 EUR s PP: 160179 Po-
klicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-sloven-
ska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2018: 200.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 106.000,00 EUR, 
od tega:

– 84.800,00 EUR s PP: 160176 Poklicno iz-
obraževanje in usposabljanje-14-20-V-EU udeležba 
(80,00 %) in
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– 21.200,00 EUR s PP: 160177 Poklicno iz-
obraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 94.000,00 EUR, 
od tega:

– 75.200,00 EUR s PP:160178 Poklicno iz-
obraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU udeležba 
(80,00 %) in

– 18.800,00 EUR s PP: 160179 Poklicno iz-
obraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2019: 200.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 106.000,00 EUR, 
od tega:

– 84.800,00 EUR s PP: 160176 Poklicno iz-
obraževanje in usposabljanje-14-20-V-EU udeležba 
(80,00 %) in

– 21.200,00 EUR s PP: 160177 Poklicno iz-
obraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 94.000,00 EUR, 
od tega:

– 75.200,00 EUR s PP:160178 Poklicno iz-
obraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU udeležba 
(80,00 %) in

– 18.800,00 EUR s PP: 160179 Poklicno iz-
obraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2020: 200.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 106.000,00 EUR, 
od tega:

– 84.800,00 EUR s PP: 160176 Poklicno iz-
obraževanje in usposabljanje-14-20-V-EU udeležba 
(80,00 %) in

– 21.200,00 EUR s PP: 160177 Poklicno iz-
obraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 94.000,00 EUR, 
od tega:

– 75.200,00 EUR s PP:160178 Poklicno iz-
obraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU udeležba 
(80,00 %) in

– 18.800,00 EUR s PP: 160179 Poklicno iz-
obraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2021: 66.666,67 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 35.333,33 EUR, 
od tega:

– 28.266,66 EUR s PP: 160176 Poklicno izobra-
ževanje in usposabljanje-14-20-V-udeležba (80,00 %) in

– 7.066,67 EUR s PP: 160177 Poklicno izobra-
ževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 31.333,34 EUR, 
od tega:

– 25.066,67 EUR s PP:160178 Poklicno iz-
obraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU udeležba 
(80,00 %) in

– 6.266,67 EUR s PP: 160179 Poklicno izo-
braževanje in usposabljanje-14-20-Z- slovenska ude-
ležba(20,00 %).

Na razpisu bosta izbrana dva prijavitelja, kar po-
meni, da je za posameznega upravičenca na razpolago 
največ 545.000,00 EUR.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na raz-
položljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, 

izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike 
sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja 
s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovo-
ljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih 
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev)

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške 
(datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), 
nastale od objave javnega razpisa do dne 30. 6. 2021.

Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila ra-
čunov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od 
objave javnega razpisa do dne 31. 8. 2021.

Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša 
zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na 
podlagi soglasja organa upravljanja.

8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– besedilo: Javni razpis za izbor operacij »Usposa-

bljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja 
z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izo-
brazbe v letih 2016-2021

– razpisna dokumentacija: dostopna na spletni stra-
ni ministrstva: http://www.mizs.gov.si/

Vloga se šteje kot formalno popolna, če je do do-
ločenega roka prispela ustrezno opremljena in vsebuje 
popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter 
dokazila, navedena pod točko 6 v Navodilih za prijavo na 
javni razpis. Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce 
iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.

9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 80,00 %

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za so-
financiranje kohezijske politike: 20,00 %.

10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 
80,00 %.

11. Upravičeni stroški in način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in 

zakonodaje s področja javnih financ se financiranje ope-
racij izvaja po principu povračil za nastale in plačane 
stroške, izjeme so določene v skladu z veljavnim zako-
nom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na 
osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplači-
la za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali 
in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.

11. 1 Vrste upravičenih stroškov v okviru izvajanja 
operacije:

Upravičen stroški predmetnega javnega razpisa so:
– Stroški prijavitelja v zvezi z upravljanjem
– Standardni strošek na enoto za izvajanje (strošek 

za izvedbo programa na udeleženca)
11.1.1 Stroški prijavitelja v zvezi z upravljanjem
Upravičeni stroški:
– stroški plač in druga povračila stroškov dela zapo-

slenih na operaciji ter prispevki delodajalcev za socialno 
varnost,

– stroški za službena potovanja,
– stroški informiranja in komuniciranja (stroški za 

izvedbo zaključne konference, stroški brezalkoholnih 
pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih 
in drugi stroški kot npr. stroški organizacije in izvedbe 
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konferenc, seminarjev, simpozijev; stroški izdelave in 
nadgradnje spletnih strani),

– stroški storitev zunanjih izvajalcev (pogodba 
o opravljanju storitev, podjemna pogodba, avtorska po-
godba, študentsko delo),

– posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % 
neposrednih stroškov osebja.

DDV ni upravičen strošek.
Do povračila stroškov v zvezi z upravljanjem je 

upravičen zgolj prijavitelj.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in doka-

zila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena 
v razpisni dokumentaciji (tč. 14 Navodil za prijavo na 
javni razpis, tč. 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževa-
nje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske ko-
hezijske politike v programskem obdobju 2014–-2020 in 
tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih 
stroških za sredstva evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila).

11.1.2 Standardni strošek na enoto za izvajanje 
(strošek za izvedbo programa na udeleženca)

Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport je 
sprejelo Metodologijo za določitev višine standardnega 
stroška na enoto v okviru javnega razpisa za izbor izva-
jalcev operacije: »Usposabljanje mentorjev za izvajanje 
praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih 
programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016–2021«, 
št. 5442-16/2016/12. Na podlagi te metodologije stan-
dardni strošek na enoto na operaciji predstavlja strošek 
za izvedbo programa na udeleženca. Ta zajema vse 
stroške, ki so potrebni za neposredno izvedbo usposa-
bljanja mentorjev. Poleg stroška predavateljev so vklju-
čeni tudi stroški gradiva za usposabljanje (oblikovanje, 
priprava na tisk, tisk in dostava gradiv, ne vključuje pa 
stroška vsebinske priprave gradiva) in stroški potrdil 
o uspešno zaključenem usposabljanju. Vrednost stan-
dardnega stroška na enoto je 174,00 EUR za izvedbo 
programa na udeleženca.

Dokazilo o nastanku navedenega stroška je potrdilo 
udeleženca o uspešno opravljenem usposabljanju z ob-
vezno navedbo statistične regije/kraja usposabljanja, li-
sta prisotnosti s podpisi udeležencev in obrazec obračun 
stroška na enoto. Upravičenci bodo strošek uveljavljali 
na podlagi izstavljenega zahtevka za izplačilo s priloga-
mi in sicer ločeno za usposabljanja izvedena v zahodni 
in vzhodni kohezijski regiji.

Strošek na enoto se uveljavlja za izvajalce usposa-
bljanj. Do povračila navedenega stroška so upravičeni 
vsi partnerji v konzorciju (vključno s prijaviteljem), ki 
bodo usposabljanja izvajali.

Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo 
o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dina-
miko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih ak-
tivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.

12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja 
javno naročanje

Upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upo-
števati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpol-
njeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvaja-
nje operacij evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020.

13. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. 
in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
upravljanja

Upravičenec bo moral pri informiranju in obve-
ščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 

1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja 
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni 
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo jav-
no objavljen.

14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji in spremljanja ter evidentiranja operacije

Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne 
originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zago-
tavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in 
nacionalno zakonodajo.

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh do-
kumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski ko-
misiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. 
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo 
upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s stra-
ni ministrstva.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo 
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na poseb-
nem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski 
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako 
operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagoto-
vljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno 
ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev 
(stroški za izvedbo programa na udeleženca) in vračljive 
podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in 
spremljati prejeta sredstva za operacijo.

15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa 
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa 
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizij-
skih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate 
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju 
samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko 
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. 
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

Kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja 
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri iz-
vajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljav-
nimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih 
preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za pro-
gramsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje fi-
nančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Uni-
je v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija 
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne 
na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docof-
fic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smerni-
cami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo 
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija 
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) 



Stran 1502 / Št. 42 / 17. 6. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki 
so podlaga za določanje finančnega popravka, določili 
ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja 
upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo 
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.

16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.

Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati 
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spod-
bujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so infor-
macije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji 
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 
– UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: 
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti raz-
krite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se 
lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, 
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji 
morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču 
prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti 
razkrite oziroma dostopne javnosti.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

18. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov ope-
racije

Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in 
prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. čle-
nom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evi-
dentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu 
ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen 
ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri 
izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za 
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.

Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, 
pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, 
saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega 
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki na-
stajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan 
poročati sproti, med izvajanjem operacije.

19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo 
I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu 
zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov 

operacije, vključno s podatki po anonimnem vprašal-
niku.

Kazalniki (vključno s podatki po anonimnem vpra-
šalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremlja-
nja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji (tč. 19 Navodil za prijavo na 
javni razpis).

20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.

21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: ko-
likor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil 
z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu 
morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, 
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril infor-
macije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan 
razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o do-
delitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva 
po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi 
ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec 
dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z za-
konskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski 
račun upravičenca do dneva vračila v proračun Repu-
blike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo 
obravnavalo kot goljufija.

22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi 
lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma 
so bila odobrena, ni dovoljeno. Kolikor se ugotovi dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vrači-
lo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi 
obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Re-
publike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. 
Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, 
se bo obravnavalo kot goljufija.

23. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 13. 7. 
2016 do 12. ure. »Vloga mora biti v celoti v enem pisnem 
izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem 
izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, opre-
mljena z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava 
na Javni razpis »Usposabljanje mentorjev za izvajanje 
praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih 
programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016–2021«, 
ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega 
naziva in naslova pošiljatelja. V primeru neskladnosti 
podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za 
presojo pomembna tiskana oblika.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo 
na zadnji dan roka oddane priporočeno na naslov: Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 
cesta 16, 1000 Ljub ljana ali oddane v vložišče ministr-
stva na zadnji dan roka do 12. ure.

Neustrezno označene in nepravočasno prispele 
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavrže-
ne in vrnjene prijavitelju.

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

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za iz-
obraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena 
oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Odpiranje prispelih vlog predvidoma ne bo javno 
in bo izvedeno v roku 8 dni od izteka roka za dostavo 
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prijav, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport, Masarykova 16, Ljub ljana.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso 
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine 
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na 
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elemen-
tov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih 
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Ne-
popolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen 
v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni 
razpis, točka 11.

V primeru, da bo o izbiri odločal žreb, mu lahko pri-
sostvujejo tudi prijavitelji, o katerih se bo odločalo o pra-
vici do sofinanciranja, in bodo o tem pisno obveščeni. 
Komisijo za izvedbo postopka javnega razpisa, ki nadzi-
ra žrebanje in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predse-
dnik komisije izmed članov komisije. Žrebanje se opravi 
v prostorih ministrstva. Evidenčne številke prijav se iz-
piše na prepognjene listke, ki se jih zapre v škatlo. Ose-
ba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove 
izžrebano evidenčno številko vloge ter izžrebani listek 
takoj odda komisiji. O žrebanju se napravi zapisnik, ki ga 
podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki 
je vodila žrebanje in prijavitelji, če so prisotni.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o so-
financiranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati 
pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z obja-
vo v Uradnem listu RS.

25. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma po-
oblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupraviče-
no niso bila dodeljena, lahko v tridesetih (30) dneh od 
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni 
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije.

26. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresira-
ne osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna do-
kumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministr-
stva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpi-
si/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvigne-
te tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost 
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana, 3. nadstropje, 
Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje 
odraslih, pri Katji Telič skladno z vnaprejšnjim dogovo-
rom. Za dodatne informacije lahko pokličete Katjo Telič 
na tel. 01/400-54-72 ali pišete na elektronski naslov: 
katja.telic@gov.si.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 5440-23/2015 Ob-2458/16

Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 

skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj po-
deželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) 
št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skla-
du in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe 
(EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, 
ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
(UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o dr-
žavni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 
48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 
12/14 in 90/14), Zakona o visokem šolstvu (Uradni list 
RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14; v nadalje-
vanju: Zakon o visokem šolstvu), Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 
– uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13 – ZIPRS1415, 55/15 
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševa-
nju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 
2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republi-
ke Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni 
list RS, št. 96/15), Uredbe o porabi sredstev evrop-
ske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v pro-
gramskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za 
rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 
36/16), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in 
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Opera-
tivnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MA-
OP001, z dne 16. 12. 2014, Resolucije o Nacionalnem 
programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list 
RS, št. 41/11), Pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravil-
nika o razvojnih nalogah v visokem šolstvu (Uradni 
list RS, št. 107/11 in 19/16) in odločitve Službe Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu 
razpisu, št. 303-18/2016/13, z dne 16. 6. 2016, Repu-
blika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, Masarykova 16, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih 

centrov v visokem šolstvu v letih 2015–2020
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega or-

gana, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 
16, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija 
izvajanja

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. 
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Opera-
tivnega programa za izvajanje evropske kohezijske po-
litike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, 
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spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposlji-
vost; prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake dosto-
pnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupi-
ne v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, 
izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne 
sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno 
prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih 
kompetenc specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje pro-
žnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orien-
taciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraže-
valnega sistema.

Operacije se bodo izvajale v Kohezijski regiji Za-
hodna Slovenija (V nadaljevanju: KRZS) in v Kohezij-
ski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) ob 
upoštevanju sedeža upravičenca, ki bo izvajal operacijo.

Način delitve sredstev po kohezijskih regijah:
– KRZS – 67 %
– KRVS – 33 %.
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavno-

sti kariernih centrov v letih 2015 do 2020, ki nadgrajujejo 
že obstoječe dejavnosti v teh centrih.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa.
Sklop A vključuje aktivnosti za obe kohezijski regiji, 

sklop B pa vključuje aktivnosti, na katere se lahko prija-
vijo le visokošolski zavodi iz KRVS.

Sklop A (velja za KRZS in KRVS)
Aktivnosti morajo biti pripravljene in izvedene tako, 

da:
– razvijajo in implementirajo nove koncepte, sto-

ritve in vsebine (na primer: celostno vključevanje in 
aktivno mreženje za vse deležnike na področju ka-
rierne orientacije z ozirom na dejanske potrebe trga 
dela1, npr. oblikovanje skupin delodajalcev za posa-
mezno študijsko področje, organiziranje dogodkov na 
srednjih šolah, razvoj skupnih standardov za spremlja-
nje kompetenc in znanj za učinkovit vstop na trg dela, 
razvoj strategij za zaposlovanje študentov, vključitev 
kariernega svetovanja v obvezen kurikulum vsakega 
študenta, spremljanje zaposljivosti diplomantov, pred-
stavitev ugotovitev in rezultatov kariernega centra na 
senatu univerze oziroma samostojnega visokošolskega 
zavoda ipd.);

Prijavitelji, ki se želijo prijaviti na sklop B, se mora-
jo prijaviti tudi na sklop A.

Aktivnosti morajo biti v sklopu B pripravljene in 
izvedene tako, da:

– se vzpostavi baza oziroma sistem identificiranja 
in spremljanja:

– slovenskih delodajalcev vzhodne kohezijske 
regije, ki bodo v prihodnje pripravljeni s študenti sode-
lovati v smeri zaposlovanja

– tujih delodajalcev, pri katerih bi bila študentom 
omogočena študijska praksa. S tem je poleg nabora 
tujih delodajalcev omogočena tudi formalna povezava 
z delodajalci v tujini, z namenom pridobivanja delovnih 
izkušenj, ki bodo študentu predstavljale pomembno 
referenco ob iskanju zaposlitve v Sloveniji

– se študentom nudi usposabljanja, s katerimi bi 
jim bilo omogočeno na študijski praksi v tujini pridoblje-
ne kompetence ustrezno umestiti v samopredstavitev 
pri delodajalcih in življenjepis.

Za vse prijavitelje (sklop A ter sklop A in B) velja 
naslednje:

Upravičenec ob zaključku projekta pripravi samoe-
valvacijo izvedenih aktivnosti, doseženih ciljev in rezul-
tatov v okviru projekta, finančne uspešnosti projekta, 
razvoja kariernega centra ter ugotavljanje napak in 
pomanjkljivosti s predlogi za izboljšavo.

Ciljne skupine pri obeh sklopih so študenti skozi 
cel študijski proces od vpisa do zaposlitve (bodoči štu-
denti, študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji 
študija). Projekti morajo zagotavljati enake možnosti 
za vso študentsko populacijo.

Navedene aktivnosti in njihova izvedba ter nji-
hov vsebinski ter časovni okvir morajo biti opredeljene 
v vlogi, ki jo prijavitelj odda na javni razpis.

2.2 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je zagotavljanje celovite 

in kakovostne karierne orientacije za študente sko-
zi celotni študijski proces od vpisa do zaposlitve ter 
usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami 
na trgu dela in obenem podpora izmenjavi izkušenj, 
rezultatov in dobrih praks na področju kariernega sve-
tovanja in med kariernimi svetovalci na nacionalni in 
mednarodni ravni.

2.3 Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je podpreti karierno usmerja-

nje, ki se bo izvajalo v nadgradnji kariernega svetova-
nja na visokošolskih zavodih in okrepitvi sodelovanja 
kariernih centrov z delodajalci oziroma neposredne-
ga vstopa diplomantov v bodoča delovna okolja, kar 
bo pripomoglo tudi k uresničevanju ciljev strategije 
Evropa 2020 in Strateškega okvira za evropsko sode-
lovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020), 
med katerimi so večja zaposljivost diplomantov in bolj 
učinkovit vstop na trg dela, odprava neskladij med po-
nudbo študijskih programov, znanj in povpraševanjem 
ter zmanjšanje osipa in končanje študija v roku. Kjer 
je relevantno, naj se upoštevajo tudi cilji Strategije 
pametne specializacije v Sloveniji – S4 s prednostni-
mi področji in strukturo upravljanja, kot je opredeljena 
v S4. Obenem je cilj javnega razpisa vpeti karierno 
orientacijo v načrtovanje, izvajanje in spremljanje vi-
sokošolske dejavnosti.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji za kandidiranje veljajo za prijavitelje na 

sklop A oziroma za prijavitelje na Sklop A in B. Prijavite-
lji morajo za kandidiranje na javnem razpisu, ne glede 
na sklop, izpolnjevati naslednje pogoje ter predložiti 
dokazila s katerimi izkazujejo njihovo izpolnjevanje:

1 Kjer je relevantno naj se upošteva tudi Strategija pa-
metne specializacije v Sloveniji – S4 in prednostna področja 
ter strukturo upravljanja, kot je opredeljena v S4.

– izmenjujejo izkušnje, rezultate in dobre prakse 
(npr. povezovanje z drugimi kariernimi centri in organi-
zacijami na področju karierne orientacije na nacionalni 
ravni na teme izmenjave dobrih praks, možnosti skupne-
ga razvoja ter izvajanja ustreznih storitev na področju 
kariernega svetovanja; sodelovanje z drugimi kariernimi 
centri na posameznih visokošolskih zavodih v Republiki 
Sloveniji, drugimi službami in strokovnimi delavci s tega 
področja v Republiki Sloveniji (kot so srednješolski kari-
erni svetovalci, osebni svetovalci za nezaposlene diplo-
mante na ZZRS ipd.);

– krepijo vezi na mednarodni ravni (npr. sodelova-
nje v mednarodnih združenjih kariernih centrov/kariernih 
svetovalcev, pomoč študentom pri iskanju prakse doma 
in v tujini in povezovanje s kariernimi službami na tujih 
visokošolskih zavodih).

Sklop B (velja samo za KRVS)
Aktivnosti v okviru pilotnega sklopa B lahko prijavijo 

univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki imajo se-
dež v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija.
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Pogoji Dokazila

1 So javni visokošolski zavod (tj. univerza ali samostojni 
visokošolski zavod) ali zasebni visokošolski zavod, ki je 
vpisan v Razvid visokošolskih zavodov ministrstva.

Izpolnjevanje pogoja bo preverjeno v Razvidu 
visokošolskih zavodov, ki ga vodi ministrstvo.

2 Imajo na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu 
Republike Slovenije že vzpostavljen karierni center (tj. 
službo oziroma mesto, kjer študent tekom celotnega 
študija dobi informacije in pomoč za svoj karierni razvoj), 
in katerega organizacija je urejena v notranjem aktu 
visokošolskega zavoda (npr. statut, sistematizacija 
delovnih mest ipd.) ter kateri deluje najmanj dve leti.

Prijavitelji kot obvezno prilogo svoji vlogi priložijo 
dokazilo o vzpostavljenem kariernem centru 
tj. službo oziroma mestu, kjer študent tekom 
celotnega študija dobi informacije in pomoč 
za svoj karierni razvoj: prijavitelji priložijo tudi 
statut visokošolskega zavoda ali sistemizacijo 
delovnih mest ali pravilnik o delovanju kariernega 
centra oziroma drugo relevantno pravno podlago 
z razvidnim datumom o pričetku in trajanju dela.

3 Izkazujejo ustreznost ciljnih skupin oziroma vključujejo 
študente skozi cel študijski proces od vpisa do zaposlitve 
(bodoči študenti, študenti na dodiplomski in podiplomski 
stopnji študija). Projekti morajo zagotavljati enake 
možnosti za vso študentsko populacijo.

Izjava prijavitelja (Prijavni obrazec) o izpolnjevanju 
pogoja iz točke B. Prijavnega obrazca.

4 Izkazujejo realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja 
podpora

Prijavni obrazec, točka 6 za sklop A in točka 3 za 
sklop B

5 Niso sofinancirani za isti namen iz drugih sredstev 
državnega ali lokalnega proračuna.

Izjava prijavitelja (Prijavni obrazec).

6 Niso prejeli drugih javnih sredstev financiranja, vključno 
s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega 
javnega razpisa.

Izpolnjevanje tega pogoja bo preverjeno v aplikaciji 
Supervizor.

7 Imajo na dan objave javnega razpisa poravnane vse davke 
in prispevke

Potrdilo FURS-a

Prijava na javni razpis mora biti skladna z name-
nom, predmetom in cilji razpisa, pri čemer mora pro-
jekt upoštevati časovni in finančni okvir tega javnega 
razpisa.

Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis odda 
izključno eno vlogo. Kolikor bo prijavitelj oddal več vlog 
se bo upoštevala prva prispela na ministrstvo, ostale pa 
bodo s sklepom zavržene.

4. Sofinanciranje projektov po kohezijskih regijah
Od skupne višine razpoložljivih sredstev 

5.750.000,00 EUR se z namenom enakomerne in pra-
vične razporeditve ter skladno z Operativnim progra-
mom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdo-
bju 2014–2020 deli glede na:

– sedež univerze oziroma samostojnega visoko-
šolskega zavoda in sicer se za KRZS nameni 67 % 
skupne razpoložljive vrednosti v višini največ do 
3.852.500,00 EUR ter za KRVS 33 % skupne razpo-
ložljive vrednosti v višini največ do 1.897.500,00 EUR;

– število vpisanih študentov in sicer se izvedbo 
aktivnosti v sklopu A (prijave KRZS in KRVS) nameni 
znesek v višini 72,95 EUR za vsakega posameznega 
študenta, vpisanega v visokošolski zavod na dan 30. 10. 
2014 (vir: e-VŠ na dan 28. 7. 2015) za študijsko leto 
2014/2015;

– število vpisanih študentov na dan 30. 10. 
2014 (vir: e-VŠ na dan 28. 7. 2015) za študijsko leto 
2014/2015 (za prijave v KRVS) se dodatno nameni 
16,25 EUR na študenta za izvedbo aktivnosti v Sklopu 
B, katerih izvajanje lahko prijavijo le univerza in samo-
stojni visokošolski zavodi s sedežem v KRVS.

Pri določitvi najvišjega možnega zneska za sofi-
nanciranje ob pripravi finančnega načrta je potrebno 
upoštevati število v študijskem letu 2014/2015 vpisanih 
študentov (podatki na dan 30. 10. 2014, ki so razvi-
dni iz e-VŠ – objavljeno na spletni strani ministrstva 
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_
za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/statisti-
ka_in_analize_s_podrocja_visokega_solstva/arhiv_sta-
tistika_in_analize/#c20647 dne 28. 7. 2015) in kot je 
navedeno v prilogi 8 razpisne dokumentacije (8_Pregled 
števila vpisanih študentov).

5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo po-
goje

5.1 Izločitvena merila
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa 

v vsebinskem ocenjevanju preveri, ali je projekt skladen 
s cilji prednostne osi in prednostne naložbe ter predme-
tom, namenom in cilji javnega razpisa. Če izločitvenim 
merilom ni zadoščeno, se vloga prijavitelja zavrne.

Predlog projekta je skladen s cilji prednostne osi in prednostne naložbe. □ DA □ NE
(izločitveno merilo)

Predlog projekta je skladen s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa. □ DA □ NE
(izločitveno merilo)
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5.2 Merila za ocenjevanje
Formalno popolne vloge, ki bodo v celoti izpolnje-

vale pogoje iz 3. točke javnega razpisa, bo komisija za 
izvedbo postopka javnega razpisa ocenila po naslednjih 
merilih:

Merila za Sklop A (prag za dodelitev sredstev je 
55 točk):

Zap. 
št.

Merilo Opis Točke

1. Rezultati prijavitelja Z vidika metod dela, dobrih praks, primerljivosti 
študijskih programov, povezovanj z delodajalci, 
mednarodne vpetosti in primerljivosti itd.

0-10

2. Nadgrajevanje obstoječih ukrepov Skupaj podmerili 2.1 in 2.2
2.1 Prispevek projekta h kakovostnemu 

oblikovanju kariernih poti študentov
Projekt predvideva storitve in orodja na ravni 
posameznega študenta, s katerimi bo razvil 
kompetence za vodenje svoje kariere.

0-10

2.2 Prispevek projekta k vključevanju 
diplomantov na trg dela

Projekt predvideva storitve in orodja na ravni 
posameznega diplomanta, da bo hitreje zaposljiv in bo 
zaradi njih lahko učinkoviteje vstopil na trg dela.

0-10

3. Prispevek projekta k ciljema strategije 
Evropa 2020 in Strateškega okvira za 
evropsko sodelovanje v izobraževanju in 
usposabljanju (ET 2020)

Skupaj podmerili 3.1 in 3.2

3.1 Prispevek projekta k odpravi neskladij med 
ponudbo študijskih programov, znanj in 
povpraševanjem

Projekt predvideva storitve in orodja, ki bodo prispevale 
k sinhronizaciji ponudbe študijskih programov 
prijavitelja in povpraševanju na trgu dela.

0-10

3.2 Prispevek projekta k povečanju prehodnosti 
in končanju študija v roku

Projekt predvideva storitve in orodja za zmanjševanje 
osipa študentov oziroma za zmanjševanje predčasne 
prekinitve študija in za redno dokončanje študija.

0-10

4. Skladnost predvidenih aktivnosti 
projekta s predmetom javnega razpisa in 
s predvidenimi rezultati projekta 

Predvideni kazalniki izkazujejo skladnost 
s predvidenim predmetom in z aktivnostmi javnega 
razpisa.

0-10

5. Zagotavljanje 
trajnosti predvidenih/načrtovanih rezultatov 
projekta

Projekt prispeva k trajni vpetosti karierne orientacije 
v načrtovanje, izvajanje in spremljanje visokošolske 
dejavnosti na ravni prijavitelja tudi po izteku projekta 
(npr. predvidene aktivnosti in zagotavljanje finančnih 
virov po zaključku projekta). 

0-20

6. Kakovost finančnega načrta in stroškovna 
učinkovitost projekta

Projekt ima jasen, stroškovno učinkovit in utemeljen 
finančni načrt, ki je povezan s predvidenimi aktivnostmi. 0-10

7. Prispevek projekta k povezovanju z drugimi 
kariernimi centri, izmenjava izkušenj in 
dobrih praks

Projekt ima jasno zastavljene cilje glede povezovanja 
kariernega centra z drugimi kariernimi centri in 
podobnimi ustanovami s kariernim svetovanjem.

0-10

SKUPAJ 0-100

Merila za Sklop B (se ocenjuje, če je v okviru sklopa 
A doseženih najmanj 55 točk; prag za dodelitev sredstev 
za sklop B je 10 točk):

Zap. 
št.

Merilo Opis Točke

1.B Prispevek projekta k vzpostavitvi baze 
oziroma k identifikaciji slovenskih in tujih 
delodajalcev 

Projekt predvideva jasne aktivnosti za pridobivanje tujih 
delodajalcev za študijsko prakso ter vzpostavitev baze 
tujih delodajalcev ter baze slovenskih delodajalcev 
vzhodne kohezijske regije.

0-10

2.B Prispevek projekta k podpori študentom 
po opravljeni praksi v tujini (usposabljanja 
za praktično uporabo v tujini pridobljenih 
kompetenc)

Projekt predvideva storitve in orodja za posameznega 
študenta, s katerimi bo znal pridobljene izkušnje 
ustrezno uporabiti v samopredstavitvah pri delodajalcih 
in v življenjepisu.

0-10

SKUPAJ 20

Največje možno število točk za Sklop A je 100 točk 
in za Sklop B 20 točk. Največje možno skupno število 
doseženih točk je 120. Za prijavitelje iz KRZS je največje 
možno število točk 100.
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Postopek ocenjevanja je natančneje opredeljen 
v prilogi 3 – Navodila za prijavo na javni razpis, točka 10.

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

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša največ do 5.750.000,00 EUR. Predvi-
dena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih 
območjih in po posameznih proračunskih letih je naslednja:

– za proračunsko leto 2016: 1.300.000,00 EUR, 
od tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 429.000,00 EUR, 
od tega:

– 343.200,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 85.800,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 871.000,00 EUR, 
od tega:

– 696.800,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 174.200,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2017: 1.160.000,00 EUR, 
od tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 382.800,00 EUR, 
od tega:

– 306.240,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 76.560,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 777.200,00 EUR, 
od tega:

– 621.760,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 155.440,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %).

– za proračunsko leto 2018: 1.160.000,00 EUR, 
od tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 382.800,00 EUR, 
od tega:

– 306.240,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 76.560,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 777.200,00 EUR, 
od tega:

– 621.760,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 155.440,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %).

– za proračunsko leto 2019: 1.160.000,00 EUR, 
od tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 382.800,00 EUR, 
od tega:

– 306.240,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 76.560,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 777.200,00 EUR, 
od tega:

– 621.760,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 155.440,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %).

– za proračunsko leto 2020: 970.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 320.100,00 EUR, 
od tega:

– 256.080,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 64.020,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 649.900,00 EUR, 
od tega:

– 519.920,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 129.980,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).

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

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev)

Ministrstvo bo univerzam in samostojnim visokošol-
skim zavodom sofinanciralo upravičene stroške (datum 
opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga) nastale 
od dne 1. 7. 2015 do vključno dne 30. 6. 2020.

Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila ra-
čunov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od 
dne 1. 7. 2015 do vključno dne 31. 8. 2020.

8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente (razpi-

sna dokumentacija):
1. Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje 

dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 
2015–2020

2. Prijavni obrazec
3. Navodila za prijavo na javni razpis
4. Finančni načrt projekta s časovno dinamiko
5. Opremljenost vloge
6. Ocenjevalni postopek
7. Seznam kazalnikov
8. Pregled števila vpisanih študentov na dan 

30. 10. 2014
9. Obračun standardnega stroška na enoto za 

zunanjega strokovnjaka
10. Obračun standardnega stroška na enoto za 

plače
11. Obračun pavšalnega financiranja na operaciji
12. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
13. Navodila Ministrstva za izobraževanje, zna-

nost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske 
politike v programskem obdobju 2014–2020
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14. Navodila organa upravljanja o upravičenih 
stroških za sredstva evropske kohezijske politike v pro-
gramskem obdobju 2014–2020.

Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje 
naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane 
obrazce ter dokazila:

2 – Prijavni obrazec
4 – Finančni načrt projekta s časovno dinamiko
– Dokazilo o vzpostavljenem kariernem centru tj. 

službo oziroma mestu, kjer študent tekom celotnega štu-
dija dobi informacije in pomoč za svoj karierni razvoj (na 
primer statut visokošolskega zavoda ali sistemizacijo 
delovnih mest ali pravilnik o delovanju kariernega centra 
oziroma drugo relevantno pravno podlago z razvidnim 
datumom o pričetku in trajanju dela).

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-
pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.

9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 80,00 %

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za so-
financiranje kohezijske politike: 20,00 %

10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 
80,00 %.

11. Upravičeni stroški, način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in za-

konodaje s področja javnih financ se financiranje opera-
cij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stro-
ške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu 
z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva 
sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih 
zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja 
operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in 
upravičenem) obdobju.

Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa 
za sklop A so:

1. Standardni strošek na enoto (v nadaljevanju: 
SSE) za strošek osebja (plače zaposlenih)

2. Pavšalno financiranje v višini 62 % od stroška 
za osebje

3. Standardni strošek na enoto za zunanjega 
strokovnjaka

a. SSE za tujega zunanjega strokovnjaka:
i. SSE za potne stroške
ii. SSE za strošek bivanja
iii. SSE za strošek poučevanja
b. SSE za domačega zunanjega strokovnjaka:
i. SSE za potne stroške
ii. SSE za strošek poučevanja

Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa za 
sklop B so (velja samo za prijavitelje iz KRVS):

1. Standardni strošek na enoto (v nadaljevanju: 
SSE) za strošek osebja (plače zaposlenih)

2. Pavšalno financiranje v višini 62 % od stroška 
za osebje

Ministrstvo je dne 1. 4. 2016 sprejelo Metodologijo 
z izračunom višine standardnega stroška na enoto ter 
pavšalnega financiranja za izvedbo Javnega razpisa za 
sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov 
v visokem šolstvu v letih 2015-2020 št. 5440-23/2015/14 
na podlagi katere so bili izračunani in opredeljeni stan-
dardni strošek na enoto za strošek osebja (plače za za-
poslene), pavšalno financiranje v višini 62 % od stroška 
za osebje ter standardni strošek na enoto za zunanjega 
strokovnjaka.

1. Standardni strošek na enoto za strošek osebja 
(plače zaposlenih)

Višina standardnega stroška na enoto za osebje se 
deli glede na delovni mesti, na katerih naj bi bili zaposle-
ni v kariernem centru in sicer:

– vrednost SSE za vodjo kariernega centra znaša 
na mesečni ravni 2.455,00 EUR (bruto bruto vrednost)

– vrednost SSE za svetovalca v kariernem centru 
znaša na mesečni ravni 1.990,00 EUR (bruto bruto 
vrednost).

Dokazila o nastanku stroška plač za posamezni 
mesec:

– časovnica zaposlene osebe za posamezni me-
sec, ki se priloži pri zadevnem zahtevku za izplačilo,

– pogodba o zaposlitvi, ki se priloži pri prvem zah-
tevku za izplačilo v okviru katerega se uveljavlja strošek 
ter morebitne spremembe k pogodbi, ki se priložijo pri 
prvem naslednjem zahtevku za izplačilo,

– izpolnjen obrazec 10 – Obračun SSE za plače, 
skladno s pogodbo o zaposlitvi.

2. Pavšalno financiranje v višini 62 % stroškov za 
osebje

V obliki pavšalnega financiranja v višini 62 % od 
stroška za osebje bodo financirani stroški, ki bodo na-
stajali v okviru izvajanja aktivnosti v kariernem centru. 
Dodatnih dokazil pri tej obliki financiranja ni, upravičenec 
ob zahtevku za izplačilo predloži le obrazec 11 – Obra-
čun pavšalnega financiranja na operaciji, ki je del razpi-
sne dokumentacije.

3. Standardni strošek na enoto za zunanjega stro-
kovnjaka

V obliki standardnega stroška na enoto za zunanje-
ga strokovnjaka bodo financirani naslednji stroški:

a. za SSE za tujega zunanjega strokovnjaka:
i. za SSE za potne stroške se upravičencu 

ob predložitvi ustreznih dokazil povrnejo stroški v višini, 
ki se nanaša na kilometer prepotovane poti, po nasle-
dnji lestvici2

2 Vodnik za prijavitelje Erasmus+, različica 2 (2016): 
7. 1. 2016, str. 48-50; http://ec.europa.eu/programmes/era-
smus-plus/tools/distance_en.htm

Razdalje Znesek na udeleženca
Od 100 do 499 km: 180,00 EUR
Od 500 do 1999 km: 275,00 EUR
Od 2000 do 2999 km: 360,00 EUR
Od 3000 do 3999 km: 530,00 EUR
Od 4000 do 7999 km: 820,00 EUR
8 000 km ali več: 1.100,00 EUR

Za pot, ki znaša od 1 do 99 kilometrov, se stroški 
obračunavajo enako kot SSE za potne stroške za doma-
čega zunanjega strokovnjaka (tč. 3.b.i. javnega razpisa). 
Upravičencu se ob predložitvi ustreznih dokazil povrnejo 
stroški v višini 0,26 EUR na prevoženi kilometer.

Dokazila: Izpis z izračunom razdalje 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/di-
stance_en.htm), obrazec 9 – Obračun standardnega 
stroška na enoto za zunanjega strokovnjaka, Lista pri-
sotnosti.

Za SSE za strošek bivanja se upravičencu 
ob predložitvi ustreznih dokazil povrnejo stroški v višini, 
ki se nanašajo na čas bivanja v Sloveniji, glede na traja-
nje bivanja zunanjega strokovnjaka (po potrebi vključno 
z enim dnem poti pred aktivnostjo in enim dnem poti po 
aktivnosti), po naslednji lestvici3:

3 Vodnik za prijavitelje Erasmus+, str. 48-50.
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Trajanje bivanja Znesek (v EUR) na 
dan za udeleženca

Strošek na 
enoto za 
bivanje, 
namestitve, 
lokalnega 
in javnega 
prevoza

Do 14 dni 100,00 EUR

Od 15 do 60 dni 70,00 EUR

Dokazila: obrazec 9 – Obračun standardnega stro-
ška na enoto za zunanjega strokovnjaka, Lista priso-
tnosti

ii. za SSE za strošek poučevanja se upravičencu 
ob predložitvi ustreznih dokazil povrnejo stroški v višini 
136,00 EUR za 1 pedagoško uro predavanja4

14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji in spremljanja ter evidentiranja operacije

Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne 
originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zago-
tavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in 
nacionalno zakonodajo.

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh do-
kumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski ko-
misiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. 
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo 
upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s stra-
ni ministrstva.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo 
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na poseb-
nem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski 
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako 
operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagoto-
vljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno 
ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev 
in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan 
voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.

15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa 
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega orga-
na ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in 
revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni 
organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate 
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju 
samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko 
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. 
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

Kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja 
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri iz-
vajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljav-
nimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih 
preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za pro-
gramsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje fi-
nančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Uni-
je v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija 
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne 
na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docof-
fic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smerni-
cami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo 
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija 
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki 
so podlaga za določanje finančnega popravka, določili 
ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja 
upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo 
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.

16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

4 Vodnik za prijavitelje Erasmus+, str. 227.

Dokazila: obrazec 9 – Obračun standardnega stro-
ška na enoto za zunanjega strokovnjaka, Časovnica, 
Lista prisotnosti.

b. SSE za domačega zunanjega strokovnjaka:
i. za SSE za potne stroške se upravičencu 

ob predložitvi ustreznih dokazil povrnejo stroški v višini 
0,26 EUR na kilometer

Dokazila: Izpis z izračunom razdalje 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/di-
stance_en.htm), obrazec 9 Obračun standardnega stro-
ška na enoto za zunanjega strokovnjaka, Lista prisotnosti.

ii. za SSE za strošek poučevanja se upravičencu 
ob predložitvi ustreznih dokazil povrnejo stroški v višini 
136,00 EUR za 1 pedagoško uro predavanja5

5 Vodnik za prijavitelje Erasmus+, str. 227.

Dokazila: obrazec 9 – Obračun standardnega stro-
ška na enoto za zunanjega strokovnjaka, Časovnica, 
Lista prisotnosti.

Način uveljavljanja upravičenih stroškov z navede-
nimi dokazili za posamezne stroške mora biti skladen 
s točko 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohe-
zijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 
s točko 2 Navodil organa upravljanja o upravičenih stro-
ških za sredstva evropske kohezijske politike v obdo-
bju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila.

Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo 
o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dina-
miko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih ak-
tivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.

12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja 
javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh 
sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, 
kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ozi-
roma ravnati skladno z Navodili ministrstva za izvajanje 
operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.

13. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. 
in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
upravljanja

Upravičenec bo moral pri informiranju in obve-
ščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 
1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja 
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni 
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo jav-
no objavljen.
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Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.

Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati 
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spod-
bujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so 
informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji po-
sebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki 
in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij 
javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14 in 19/15 
– odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno 
dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne 
javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posame-
zen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na 
celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posame-
zen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija 
javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih 
podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vlo-
ga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, 
osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

18. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov ope-
racije

Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in 
prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. čle-
nom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evi-
dentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu 
ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen 
ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri 
izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za 
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.

Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, 
pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, 
saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega 
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki na-
stajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan 
poročati sproti, med izvajanjem operacije.

Za operacije, ki so predmet državnih pomoči, se 
prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo držav-
nih pomoči.

19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo 
I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu 
zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov 
operacije, vključno s podatki po anonimnem vprašalniku.

Kazalniki (vključno s podatki po anonimnem vpra-
šalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremlja-
nja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni 

v razpisni dokumentaciji (tč. 6 Navodil za prijavo na javni 
razpis).

20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.

21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: kolikor 
se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi 
dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti 
znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne po-
datke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil 
v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko 
vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da 
je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu 
na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kazni-
vega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno 
prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi 
od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno 
ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posa-
mezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije 
presegla maksimalno dovoljeno stopnjo

Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili 
oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira 
oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. Kolikor se ugotovi 
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vra-
čilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi za-
mudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna 
Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. 
Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, 
se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za 
upravičenca izgubljeni.

Kolikor višina sofinanciranja operacije preseže ma-
ksimalno dovoljeno stopnjo, bo potrebno ustrezno zniža-
nje stopnje, ministrstvo pa lahko zahteva od upravičenca 
vrnitev neupravičeno prejetih sredstev v skladu s pogodbo 
o sofinanciranju.

23. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sred-
stev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 8. 7. 
2016 do 13. ure. Vloga mora biti posredovana v celoti 
v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in prilogami 
in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku, 
v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem z vidno oznako 
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje 
nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu 
v letih 2015–2020«, ki je del razpisne dokumentacije, na 
naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, do 
določenega roka, ne glede na način dostave, prispele 
v vložišče ministrstva.

Neustrezno označene in nepravočasno prispele vlo-
ge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in 
vrnjene prijavitelju.

V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektron-
ski obliki, se šteje, da je za presojo pomembna tiskana 
oblika.

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

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo po-
stopka javnega razpisa, ki jo imenuje ministrica za izobra-
ževanje, znanost in šport ali od nje pooblaščena oseba (v 
nadaljnjem besedilu: strokovna komisija).

Zaradi predvidenega velikega števila prispelih vlog 
za dodelitev sredstev, odpiranje le-teh ne bo javno, in bo 
izvedeno dne 12. 7. 2016 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva 
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za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, Ljub ljana 
(sejna soba 614).

Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog 
pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge 
niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati 
višine zaprošenih sredstev, ali tistih elementov vloge, ki 
vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove 
vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo 
v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih pri-
javitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, 
bodo s sklepom zavržene.

Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen 
v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni 
razpis.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofi-
nanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki 
jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju ope-
racije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Kolikor se je operacija začela izvajati pred oddajo vlo-
ge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju 
in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz 
proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, 
ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za 
operacijo, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziro-
ma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.

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

Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma poobla-
ščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.

Ministrstvo bo izbrane prijavitelje pozvalo k podpisu 
pogodbe o sofinanciranju. Če se prejemnik v 8 dneh od 
prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil 
vlogo za pridobitev sredstev.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno 
niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema 
sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vlo-
žitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.

Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev sklepa o (ne)
izboru, zoper katerega bo vložena, oziroma ne bo zadr-
žala podpisa pogodb o sofinanciranju projekta z izbranimi 
prijavitelji.

26. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna 
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu mini-
strstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpi-
si/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete 
tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport, Kotnikova 38, 1000 Ljub ljana, 6. nadstropje, Sek-
tor za visoko šolstvo, v vložišču MIZŠ na Masarykovi 16, 
v času uradnih ur. Za dodatne informacije lahko pišete na 
elektronski naslov: simona.tomazic@gov.si ali mateja.ber-
can@gov.si.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 Ob-2418/16

Obvestilo o objavi razpisov
za predložitev standardnih projektov

Na podlagi Programa sodelovanja »INTERREG 
V-A Italija – Slovenija« 2014-2020, ki ga je Evrop-
ska komisija pod št. CCI 2014TC16RFCB036 potrdila 

s sklepom št. C (2015) 9285 final dne 15. decembra 
2015 (št. zadeve v SPIS 510-1/2016-2 z dne 4. 1. 
2016) ter na podlagi sklepa 4. točke 2. redne seje Or-
gana za spremljanje dne 20. 5. 2016 v Postojni (št. za-
deve v SPIS 510-1/2016-6 z dne 20. 5. 2016), Skupni 
organ upravljanja Avtonomna dežela Furlanija Julijska 
krajina v sodelovanju z Nacionalnim organom, Službo 
Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko ko-
hezijsko politiko, objavlja javne razpise za predložitev 
standardnih projektov.

Vse zainteresirane obveščamo, da so danes obja-
vljeni na spletni strani programa: www.ita-slo.eu štirje 
razpisi za predložitev standardnih projektov: št. 1/2016 
1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11. Oddaja 
vlog poteka preko spleta izključno v elektronski obliki 
v sistemu FEG Avtonomne dežele Furlanije – Julijske 
krajine. Pred tem mora prijavitelj pridobiti uporabniško 
ime in ključ v sistemu Login FVG. Vsa razpisna do-
kumentacija in povezava do obeh sistemov je na raz-
polago na spletni strani programa: www.ita-slo.eu, na 
kateri bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe 
postopka in končni rezultati ocenjenih vlog.

Rok za oddajo vlog je dne 14. 9. 2016 do 15. ure.
Dodatne informacije podaja Skupni sekretariat, Via 

Udine 9, I-34132 Trst, Italija, tel. +39/040/377-59-93, 
faks +39/040/377-59-07, e-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it 
ali Slovenska Info točka, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slo-
venija, tel. +386/5/731-85-33, e-mail: it-si.svrk@gov.si.

Služba vlade RS za razvoj  
in evropsko kohezijsko politiko

 Ob-2419/16

Ustanova Fundacija Benko objavlja

razpis štipendij
Ustanova Fundacija Benko razpisuje v skladu 

s Pravilnikom o kriterijih in postopkih za podeljeva-
nje štipendij in drugih sredstev, štipendije v višini do 
6.000,00 €.

Pogoji za pridobitev:
učenci, dijaki, študentje in podiplomci, ki dosegajo 

nadpovprečne študijske uspehe in s svojim delom pri-
spevajo k razvoju Prekmurja in širjenju protestantske 
etike

Kandidati so dolžni predložiti:
– naslov prosilca s kratkim življenjepisom (razvi-

dno mora biti stalno bivališče in status prosilca),
– kratka predstavitev dela s katerim želi prispevati 

k razvoju Prekmurja in širjenju protestantske etike,
– potrdilo o šolanju oziroma potrdilo o vpisu,
– dokazilo o že opravljenih šolskih, zunajšolskih 

oziroma študijskih obveznostih,
– terminski plan izobraževanja,
– reference dosedanjega dela (COBIS izpis ali 

druga dokazila),
– dokazila o premoženju: odločbo o dohodnini, 

morebitni že dodeljeni štipendiji in potrdilo o premo-
ženjskem stanju družinskih članov oziroma prosilca, če 
je že davčni zavezanec, dokazila o lastništvu vredno-
stih papirjev, zemljiško knjižni izpiski.

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij 
bo komisija za podeljevanje štipendij določila štipendi-
ste, ki bodo obveščeni do 30. 9. 2016.

Rok za oddajo vlog je 15. 9. 2016.
Vloge priporočeno poslati na: Ustanova Fundacija 

Benko, Slovenska 15, 9000 Murska Sobota, s pripisom: 
Prošnja za štipendijo.

Ustanova Fundacija Benko
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Št. 410-121/2016 Ob-2400/16

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica objavlja na podlagi določil Odloka o pro-
računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list 
RS, št. 8/16, z dne 5. 2. 2016)

javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve 

»GOBARSKI PRAZNIK 2016«  
v Občini Ilirska Bistrica

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje orga-
nizacije in izvedbe prireditve »GOBARSKI PRAZNIK 
2016« v Občini Ilirska Bistrica.

Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini 
do 1.200,00 evrov.

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije 
in društva ter pravne in fizične osebe s sedežem v Ob-
čini Ilirska Bistrica.

Rok za izvedbo prireditve je v času med 15. 10. 
2016 in 31. 10. 2016.

Prijave morajo biti oddane na Razpisni dokumen-
taciji, ki je od dneva objave tega javnega razpisa do za-
ključka javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni 
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska 
Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.
ilirska-bistrica.si).

Prijava mora biti oddana v zapečateni ovojnici in 
ustrezno označena. Na prednji strani ovojnice mora biti 
izpisano: »Ne odpiraj – GOBARSKI PRAZNIK 2016«.

Obravnavane bodo tiste pisne prijave, ki bodo pri-
spele do dne 4. 7. 2016, do 9. ure, priporočeno po pošti 
na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 
6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka vložene ne-
posredno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, 
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki jo je ime-
noval župan Občine Ilirska Bistrica. Odpiranje prijav bo 
istega dne, ko se izteče rok za prijavo, ob 12. uri. Odpi-
ranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo o izbiri predvi-
doma obveščeni v roku trideset dni od odpiranja prijav.

Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene 
pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija 
v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo 
dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema po-
ziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj 
v navedenem roku ne dopolni se s sklepom zavržejo.

Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da ne 
izbere nobenega od prijavljenih vlagateljev. Merila za 
izbor najboljšega ponudnika so sestavni del razpisne 
dokumentacije.

Dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji 
dobijo na tel. 05/71-12-315, kontaktna oseba: Tanja Šaji-
na ali po elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 410-120/2016 Ob-2401/16

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica objavlja na podlagi določil Odloka o pro-
računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list 
RS, št. 8/16, z dne 5. 2. 2016)

javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve 

»MALA JUŽNA 2016« v Občini Ilirska Bistrica
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organi-

zacije in izvedbe prireditve »MALA JUŽNA 2016« v Ob-
čini Ilirska Bistrica.

Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini 
do 1.200,00 evrov.

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije 
in društva ter pravne in fizične osebe s sedežem v Ob-
čini Ilirska Bistrica.

Rok za izvedbo prireditve je v času med 15. 8. 2016 
in 31. 8. 2016.

Prijave morajo biti oddane na razpisni dokumenta-
ciji, ki je od dneva objave tega javnega razpisa do za-
ključka javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni 
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska 
Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.
ilirska-bistrica.si).

Prijava mora biti oddana v zapečateni ovojnici in 
ustrezno označena. Na prednji strani ovojnice mora biti 
izpisano: »Ne odpiraj – MALA JUŽNA 2016«.

Obravnavane bodo tiste pisne prijave, ki bodo pri-
spele do dne 4. 7. 2016, do 9. ure, priporočeno po pošti 
na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 
6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka vložene oseb-
no v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki jo je ime-
noval župan Občine Ilirska Bistrica. Odpiranje prijav bo 
istega dne, ko se izteče rok za prijavo, ob 10. uri. Odpi-
ranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo o izbiri predvi-
doma obveščeni v roku trideset dni od odpiranja prijav.

Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene 
pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija 
v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo 
dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema po-
ziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj 
v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom zavržejo.

Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da ne 
izbere nobenega od prijavljenih vlagateljev. Merila za 
izbor najboljšega ponudnika so sestavni del razpisne 
dokumentacije.

Dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji 
dobijo na tel. 05/71-12-315, kontaktna oseba: Tanja Šaji-
na ali po elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 430-22/2016-2 Ob-2402/16

Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na pod-
lagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
114/07, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) ter v skladu z drugo 
in deseto alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF 
in 14/15 – ZUUJFO), 11. točko 7. člena Statuta Občine 
Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) 
in Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2016 (Uradni 
list RS, št. 15/16) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti društev s področja 

kmetijstva v letu 2016
1. Naziv in sedež uporabnika, ki dodeljuje sredstva: 

Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
2. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago 

za predmet javnega razpisa: v proračunu Občine Litija 
za leto 2016 so za namen predmetnega javnega raz-
pisa v okviru proračunske postavke »1122 Kmetijsko 
svetovalna služba in kmetijska društva« zagotovljena 
sredstva v višini 14.700 EUR. Ne glede na navedeno si 
Občina Litija pridržuje pravico, da naknadno spremeni 
obseg sredstev, ki je določen v tej točki javnega razpisa.
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3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavno-

sti društev s področja kmetijstva v letu 2016, pri čemer 
morajo biti dodeljena sredstva porabljena v letu 2016 za 
dejavnosti društva, izvedene v letu 2016.

Na javni razpis se lahko prijavijo društva in zdru-
ženja s področja kmetijstva v Občini Litija, ki so lahko 
upravičeni le do sredstev za svoje aktivnosti, izvedene 
v letu 2016.

Upravičeni so naslednji stroški:
– stroški strokovnega izobraževanja,
– stroški promocijske dejavnosti,
– stroški organiziranja, izvedbe ali sodelovanja na 

prireditvah ali tekmovanjih.
Občina Litija bo posamezne stroške sofinancirala 

največ do 100 % njihove vrednosti, lahko pa glede na 
višino razpoložljivih proračunskih sredstev tudi manj.

4. Pogoj za pridobitev sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združe-

nja s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega 
od naslednjih pogojev:

– sedež na območju Občine Litija,
– sedež izven Občine Litija, če ima več kot polovica 

registriranih članov društva stalno prebivališče na obmo-
čju Občine Litija,

– sedež izven Občine Litija, če je aktivnost društva 
usmerjena na območje Občine Litija in se izvaja v inte-
resu Občine Litija.

Na javni razpis se nadalje lahko prijavijo društva in 
združenja s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati 
oba naslednja pogoja:

– imajo registrirano dejavnost na področju kmetij-
stva, kar je razvidno iz fotokopije temeljnega akta dru-
štva oziroma združenja,

– so v primeru, da so bila pogodbena stranka Ob-
čine Litija v obdobju 2011-2015, izpolnila vse svoje ob-
veznosti do Občine Litija iz naslova javnega razpisa za 
sofinanciranje društev s področja kmetijstva.

Kolikor je prijava neskladna s predmetom in pogoji 
javnega razpisa, se ne točkuje. V tem primeru se prijava 
izloči in se je ne ocenjuje po merilih.

5. merila
Merila, s pomočjo katerih se bodo med tistimi, ki 

bodo izpolnjevali vse pogoje, izbrali prejemniki sred-
stev, so:

Točke 
Kakovost prijavne vloge največ: 25
Število aktivnih članov pri izvajanju na 
razpis prijavljenih dejavnosti največ: 25
Stopnja aktivnosti članov pri izvajanju na 
razpis prijavljenih dejavnosti največ: 25
Izvedbena raven na razpis prijavljenih 
dejavnosti (kakovost programa) največ: 25
Skupaj največ 100

Točkovnik za dodelitev sredstev: Vrednost točke se 
določi tako, da se vrednost razpisnih oziroma razpolo-
žljivih sredstev deli s seštevkom vseh točk, dodeljenih 
prijavljenim društvom, ki so pri ocenjevanju dosegli vsaj 
60 točk. Sofinancirajo se dejavnosti društev, ki zberejo 
več kot 60 točk, in sicer po naslednji formuli:

Znesek sofinanciranja posameznega upravičenca 
= vrednost točke * število doseženih točk s strani tega 
upravičenca

6. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev na 

obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti opre-

mljeni z datumom, podpisani in – če prijavitelj posluje 
z žigom – tudi žigosani.

Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in 
dokumentacija:

– fotokopija temeljnega akta,
– dokazilo o registraciji društva,
– seznam članov društva s stalnim prebivališčem 

iz Občine Litija,
– finančno poročilo in poročilo o delu društva v pre-

teklem letu,
– letni program dela za leto 2016, ki mora biti fi-

nančno ovrednoten.
7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: 5. 7. 

2016.
8. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenova-

na s strani župana Občine Litija. Strokovna komisija 
bo odprla v roku dostavljene ter pravilno opremljene 
in označene ovojnice s prijavami. V primeru formalno 
nepopolne prijave se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi. 
Formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne bo do-
polnil pravilno ali v roku, se bodo zavrgle.

Sledilo bo ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih po-
gojev ter nato še strokovni pregled ter ocena vlog prija-
viteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje.

Nato bo strokovna komisija pripravila predlog preje-
mnikov sredstev v skladu z merili, navedenimi v javnem 
razpisu. O dodelitvi sredstev upravičencem bo s strani 
župana izdan sklep o višini odobrenih sredstev. Odloči-
tev župana je dokončna. Zoper odločitev lahko prijavitelj 
vloži upravni spor v roku 30 dni od prejema sklepa.

Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kom sredstev se uredijo s pogodbo. Če se društvo 
oziroma združenje v roku 8 dni od prejema poziva nanj 
ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev 
sredstev.

9. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Prijavitelji lahko vlogo oddajo osebno na Občini 
Litija, soba 44 (II. nadstropje) ali pa jo pošljejo pripo-
ročeno po pošti. Prijave morajo biti osebno predložene 
najkasneje 30. 6. 2016 do 12. ure oziroma oddane pri-
poročeno po pošti na naslov Občina Litija, Jerebova 14, 
1270 Litija, najkasneje isti dan.

Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ki mora 
biti na hrbtni strani opremljena z naslovom prijavitelja, 
na sprednji strani pa z označbo »Ne odpiraj – Javni 
razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja 
kmetijstva v letu 2016«.

Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala 
samo v roku dostavljene, pravilno opremljene in ozna-
čene ovojnice, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem 
redu, v katerem bodo predložene. Oddaja prijave po-
meni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili 
javnega razpisa.

10. Rok o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo 
o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku 
60 dni od dneva odpiranja prispelih vlog.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo 

v času uradnih ur na Občini Litija, Jerebova 14, 1270 
Litija, in sicer v sobi 39. Razpisna dokumentacija je do-
stopna tudi na občinski spletni strani: www.litija.si.

Kontaktna oseba je Peter Repovš.
12. Ostale določbe: v primeru naknadne ugotovi-

tve, da društvo oziroma združenje ne izpolnjuje pogo-
jev javnega razpisa, lahko Občina Litija zavrne njegovo 
prijavo.

Občina Litija
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Št. 1220-0007/2016-202 Ob-2433/16

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji), Statuta Občine 
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 20/2013) in Letnega programa zdravstvenega in so-
cialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2016, 
objavljamo

javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov 
na področju humanitarnih dejavnosti za izvajanje 

programov razdeljevanja viškov hrane  
socialno ogroženim občanom v Občini Ravne  

na Koroškem v letu 2016
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-

roškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavno-
sti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za 
sofinanciranje programov na področju humanitarnih de-
javnosti za izvajanje programov razdeljevanja viškov 
hrane socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na 
Koroškem v letu 2016.

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
programov:

– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini 
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje 
socialno ogrožene občane Občine Ravne na Koroškem;

– da so vpisani v register in imajo dejavnost soci-
alnega varstva ali humanitarno dejavnost opredeljeno 
v ustanovitvenih aktih;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrto-
vanih dejavnosti.

Pravico do sofinanciranja programov imajo:
– humanitarne organizacije, organizacije za izvaja-

nje dejavnosti iz področja socialnega varstva, organiza-
cije za samopomoč in dobrodelne organizacije, ustano-
vljene zato, da prispevajo k reševanju socialnih stisk in 
težav vsem socialno ogroženim občanom v občini

4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spo-

daj navedene kriterije:
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa 

v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk;
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno 

zmanjševanju in lajšanju socialnih stisk vseh socialno 
ogroženih občanov v Občini Ravne na Koroškem in ne 
le članov ter podpornih članov izvajalca – 30 točk;

– dejavnost se kontinuirano izvaja:
– do vključno 1 leta – 5 točk,
– od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
– nad 5 let – 15 točk;

– programi vključujejo pomoč občanom Občine 
Ravne na Koroškem v naslednjih oblikah pomoči:

– razdeljevanje viškov hrane socialno ogroženim 
občanom – 30 točk;

– mreženje in povezovanje s trgovskimi centri in 
drugimi organizacijami v občini za izvajanje programa;

– v program je vključena do 1 organizacija – 
5 točk,

– v program so vključene do 3 organizacije– 
10 točk,

– v program je vključenih nad 5 organizacij – 
20 točk;

– Vključenost socialno ogroženih občanov:
– program vključuje do 10 občanov – 5 točk,
– program vključuje od 10 do 50 občanov – 

10 točk,
– program vključuje od 50 do 100 občanov – 

20 točk,
– program vključuje nad 100 občanov – 30 točk.

5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov 
je 5.900 EUR.

6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na pod-
lagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana 
v enkratnem znesku do konca meseca julija 2016. Preje-
mniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12. 2016.

7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predlo-
žene do vključno ponedeljka, 27. 6. 2016 v zaprti ku-
verti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri 
Andreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina 
Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanj-
ske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koro-
škem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako 
»Javni razpis – programi na področju humanitarnih de-
javnosti – razdeljevanje viškov hrane 2016«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov 
prijavitelja.

8. Odpiranje ponudb bo v torek, 28. 6. 2016 v pi-
sarni Oddelka za družbene in stanovanjske dejavnosti, 
Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne 
na Koroškem.

9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni preje-
mniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od 
oddaje popolne ponudbe.

10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni 
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani: www.
ravne.si, od petka, 17. 6. 2016.

11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju programov;

12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

Podrobne informacije lahko dobite na Oddelku za 
družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na 
Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene de-
javnosti, tel. 02/82-16-022 ali GSM 031/384-137.

Občine Ravne na Koroškem
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Svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni 
dom Dravograd, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd, na 
podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 23. 
in 25. člena Statuta Zdravstvenega doma Dravograd 
z dne 28. 5. 2015, 21. člena Odloka o ustanovitvi jav-
nega zavoda Zdravstveni dom Dravograd (Uradni list 
RS, št. 55/11 in 22/15) in sklepa 14. redne seje Sveta 
Zavoda ZD Dravograd z dne 8. 6. 2016, razpisuje prosto 
delovno mesto

direktorja
Zdravstvenega doma Dravograd (m/ž)

za 4-letno mandatno obdobje za krajši delovni čas 
od polnega (20 ur / teden).

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splo-
šnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še 
naslednje pogoje:

1. najmanj visoka strokovna izobrazba,
2. najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ozi-

roma vodstvenih delovnih mestih,
3. predloži program dela in razvoja javnega zavoda;
4. predloži življenjepis in druga dokazila o izpolnje-

vanju pogojev;
5. ima znanje uradnega jezika;
6. izpolnjuje pogoje glede nekaznovanosti.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi (fotokopija diplome),
2. dokazilo o znanju slovenskega jezika (kopija 

spričevala, potrdilo),
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 

izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj 
(z navedbo obdobja, v katerem je kandidat opravljal po-
samezna dela, kje jih je opravljal, vrsto dela in stopnjo 
zahtevnosti del),

4. življenjepis, vizijo programa dela in razvoja zavo-
da za mandatno obdobje,

5. predloži izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev ter

6. predloži izjavo, da zoper njega ni vložena pravno-
močna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Izbrani kandidat bo za opravljanje funkcije direktor-
ja sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas od 
polnega (20 ur/teden) za določen čas za štiriletno man-
datno obdobje. Mandat direktorja teče od dneva izdaje 
soglasja občine ustanoviteljice k imenovanju.

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat 
pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Razpis za direktorja 
Zdravstvenega doma Dravograd – Ne odpiraj!« na na-
slov: Zdravstveni dom Dravograd, Trg 4. julija 4, 2370 
Dravograd, s pripisom Svet zavoda Zdravstveni dom 
Dravograd, in sicer v roku najkasneje do 4. 7. 2016 do 
24. ure. Za pravočasno oddano vlogo se bo štela le tista 
vloga, ki bo na naslov Zdravstvenega doma Dravograd 
prispela v zgoraj navedenem roku.

Nepopolne in prepozno prispele vloge svet zavoda 
ne bo obravnaval.

Razpisi delovnih mest

Direktorja javnega zdravstvenega zavoda Zdra-
vstveni dom Dravograd za mandatno dobo 4 let ime-
nuje na podlagi javnega razpisa in na osnovi dokazil 
o izpolnjevanju pogojev, predpisanih z zakonom, Od-
lokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 
Dravograd ter Statutom javnega zdravstvenega zavoda, 
Svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom 
Dravograd v soglasju z ustanoviteljico.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, do-
ločenim z zakonom.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
moške in ženske.

Svet JZ Zdravstvenega doma Dravograd

Št. 9000-1/2013 Ob-2405/16

Svet Centra za socialno delo Črnomelj na podla-
gi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I 104/92, 8/96, 18/98 Odl. 
US: U-I 34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. 
in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 122/07 Odl. US: U-I 
11/07-45, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS in 57/12), 
Statuta Centra za socialno delo Črnomelj ter sklepa 11. 
seje Sveta Centra za socialno delo Črnomelj z dne 8. 6. 
2016, razpisuje delovno mesto

direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Črnomelj

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 
splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skla-
du s 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu, 
in sicer:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih 
izkušenj; ali višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zako-
na o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih 
na področju socialnega varstva;

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu;

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

Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za di-
rektorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega 
programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje 
v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.

Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktor-
jem se sklene delovno razmerje za čas trajanja mandata.

Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandida-
ti predložiti življenjepis ter program dela z vizijo za man-
datno obdobje.

Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev 
izpolnjevati še naslednja pogoja:

– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi do-

kazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od objave 
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razpisa na naslov: Center za socialno delo Črnomelj, 
Ulica 21. oktobra 9, 8340 Črnomelj, z oznako na ovojni-
ci: »Ne odpiraj – prijava na razpis«.

Nepopolnih vlog in vlog, prispelih po razpisanem 
roku, ne bomo upoštevali.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku 
po končanem izbirnem postopku.

Svet Centra za socialno delo Črnomelj

Su 040501/2016-12/2 Ob-2415/16

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

1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Delovnem sodišču v Mariboru, s predvideno 

razporeditvijo na Zunanji oddelek v Murski Soboti
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško me-
sto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene 
v 10. členu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, t.j. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, t.j. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI),

z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi stro-
kovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena 
Zakona o sodniški službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz pr-
vega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za 
sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10. 
2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-2416/16

Na podlagi 102. člena Pravilnika o postopkih (so)fi-
nanciranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja razisko-
valne dejavnosti (Uradni list RS, št. 04/11 in spremem-
be) Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Jadran-
ska 19, 1000 Ljub ljana, razpisuje prosto delovno mesto

mladih raziskovalcev
pri izbranih mentorjih za leto 2016

na naslednjem raziskovalnem področju:
1. Matematika – dve prosti mesti – mentorja:
– doc. dr. Marko Kandić,
– prof. dr. Primož Potočnik.
Podrobnejše informacije o razpisnih pogo-

jih so na voljo na spletni strani: www.imfm.si in na 
tel. 01/476-66-30.

Kandidati pošljejo pisne prijave s kratkim življe-
njepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev do 15. 7. 
2016 na naslov inštituta – z oznako »Razpis za mlade 
raziskovalce«.

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

 Ob-2420/16

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-UPB5 in Statuta MO-
CIS-a, Svet zavoda MOCIS-a centra za izobraževanje 
odraslih razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice
MOCIS-a centra za izobraževanje odraslih

Več o pogojih in prijavi na razpis je objavljeno na 
spletni strani: www.mocis.si.

Svet zavoda MOCIS-a centra  
za izobraževanje odraslih

 Ob-2421/16

V skladu z določili 32., 33., 34. in 35. člena Zakona 
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami), 
56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 s spremembami), 30. in 31. člena Sta-
tuta VDC Kranj ter sklepa 8. redne seje Sveta zavoda 
z dne 6. 6. 2016, Svet zavoda VDC Kranj objavlja javni 
razpis za imenovanje

direktorja/direktorice
Varstveno delovnega centra Kranj

1. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom do-
ločenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

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

– strokovni izpit za delo na področju socialnega 
varstva;

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

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

– predložiti mora svoj program razvoja zavoda za 
mandatno obdobje;

– predložiti mora Potrdilo o nekaznovanosti o tem, 
da; ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da 
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot šest mesecev;

– ter potrdilo, da zoper njega ni vložena pravno-
močna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

2. Z imenovanim direktorjem/direktorico bo skle-
njeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja 
mandata. Mandat traja 5 let.

3. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnje-
vanju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o stro-
kovnih delovnih izkušnjah, morajo kandidati/ke poslati 
priporočeno po pošti na naslov: Svet zavoda VDC Kranj, 
Kidričeva 51, 4000 Kranj, ali oddati v tajništvo zavoda, 
najkasneje v 15 dneh od objave in sicer v zaprti ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj – razpis za direktorja/ico«.

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

Svet zavoda – VDC Kranj

 Ob-2431/16

Komisija za izvedbo javnega natečaja za imenova-
nje direktorja javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje 
Kidričevo, javno podjetje, d.o.o. (v nadaljevanju izbirna 
komisija), na podlagi 23. člena Odloka o ustanovitvi jav-
nega podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/11) in 39. člena 
Statuta javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidriče-
vo d.o.o., objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto

direktorja
javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje  

Kidričevo d.o.o.
Za direktorja javnega podjetja je lahko imenovana 

vsaka fizična oseba, ki poleg splošnih pogojev za skleni-
tev delovnega razmerja izpolnjuje še naslednje pogoje:

– najmanj srednjo strokovno izobrazbo (zaželjena 
višješolska ali visokošolska izobrazba),

– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– je državljan Republike Slovenije,
– ni član drugega organa vodenja ali nadzora tega 

javnega podjetja,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi nakle-

pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapo-
ra v trajanju več kot šest mesecev,

– zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomoč-
na obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki 
se preganja po uradni dolžnosti.

Funkcionalna znanja:
– delo z osebnim računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
Želena znanja, sposobnosti in lastnosti:
– dobre organizacijske sposobnosti,
– dobre komunikacijske sposobnosti,
– sposobnost za timsko delo,

– sposobnost javnega nastopanja,
– delegiranje nalog in postavljanje ciljev,
– prepoznavanje kompetenc podrejenih,
– sposobnost strateškega mišljenja,
– sposobnost pogajanja,
– poznavanje poslovnih procesov,
– sposobnost odločanja.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno raz-

merje za določen čas, za dobo 4 let s polnim delovnim 
časom, ista oseba pa je lahko po poteku mandata po-
novno imenovana.

Pisni vlogi mora kandidat priložiti:
1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahteva-

ne izobrazbe, iz katerega morajo biti razvidni stopnja 
in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila 
izobrazba pridobljena;

2. potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah z opi-
som delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnje-
vanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (obdo-
bje, podjetje, vrsta dela, stopnja zahtevnosti in naziv);

3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev,

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožni-
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti;

4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka 
dovoljuje izbirni komisiji pridobitev podatkov iz 3. točke 
iz uradne evidence, sicer mora predložiti ustrezna do-
kazila;

5. program poslovanja podjetja na največ treh stra-
neh, ki naj vsebuje vizijo razvoja, dolgoročne in kratko-
ročne cilje ter glavne aktivnosti za doseganje teh ciljev.

Prijavi na razpis za delovno mesto direktorja jav-
nega podjetja morajo kandidati priložiti kratek življe-
njepis, navedbo formalne izobrazbe ter drugih znanj 
in veščin.

Kandidate vabimo, da posredujejo pisne prijave 
z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v roku 15 dni 
od objave javnega razpisa v zaprti kuverti na naslov: 
Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje, d.o.o., 
Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, s pripisom »Razpis 
za direktorja – Ne odpiraj«.

Prepozne, neustrezno označene in nepopolne vlo-
ge ne bodo obravnavane. Kandidati bodo o izbiri pisno 
obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Dodatne 
informacije je mogoče dobiti pri članu izbirne komisije 
Miranu Golub, 040/224-378 ali mirangolub@gmail.com.

Vzdrževanje in gradnje Kidričevo,  
javno podjetje, d.o.o. 

Izbirna komisija

Št. 02/021/01-193/16 Ob-2437/16

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

zdravnik specialist V/VI – m/ž – predstojnik
organizacijske enote Varstvo otrok in mladine,

za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega 
imenovanja.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-
sto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
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– univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri – 
zdravnik;

– specializacija iz pediatrije;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje ure-

jevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

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

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

– program dela in razvoja organizacijske enote.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-

njepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v iz-
birni postopek.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne 
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa 
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.

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



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 42 / 17. 6. 2016 / Stran 1519 

Št. 705-57/2016/27 Ob-2417/16

Na podlagi drugega odstavka 86. člena Zakona 
o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB4, 45/08, 
96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 
63/13 in 17/15; v nadaljevanju: ZS) Ministrstvo za pra-
vosodje objavlja

javni poziv
k predložitvi vlog za imenovanje

1. sodnih izvedencev na naslednjih področjih in 
podpodročjih:

psihologija – klinična psihologija otrok mladostnikov,
psihologija – klinična psihologija odraslih,
psihologija – klinična psihologija – starševstvo in 

skrbništvo,
psihologija – klinična nevropsihologija odraslih,
psihologija – klinična nevropsihologija otrok in mla-

dostnikov,
psihologija – preiskovalna psihologija,
družinski odnosi in nasilje – starševstvo,
družinski odnosi in nasilje – nasilje in zlorabe,
družinska psihologija,
medicina – abdominalna kirurgija,
medicina – splošna kirurgija,
medicina – torakalna kirurgija,
medicina – psihiatrija,
medicina – psihiatrija s področja spolnih zlorab,
medicina – otroška in mladostniška psihiatrija,
medicina – nevropsihiatrija,
medicina – nevrologija,
medicina – plastična rekonstrukcija in estetska ki-

rurgija,
medicina – farmakologija,
medicina – eksperimentalna toksikologija,
medicina – kardiologija,
medicina – travmatologija,
medicina – ortopedija,
medicina – medicina dela, prometa in športa,
medicina – revmatologija,
medicina – interna medicina,
medicina – oftalmologija,
promet – raziskave prometnih nezgod,
arhitektura – urbanizem,
gradbeništvo – nizke gradnje,
gradbeništvo – visoke gradnje,
kmetijstvo – kmetijska zemljišča,
ekonomija – plačilo za delo,
ekonomija – vrednotenje podjetij,
elektro stroka – elektroenergetika,
pomorstvo – plovila,
zavarovalništvo – aktuarstvo in aktuarski izračuni,
varovanje – fizično in tehnično varovanje,
veterinarstvo – veterinarstvo splošno,
metalurgija – metalurgija splošno,
kemija – kemijska tehnologija,
telekomunikacije – telekomunikacije,
mediji – avdiovizualne medijske storitve,
računalništvo in informatika – računalniška forenzika,
računalništvo in informatika – računalništvo,
računalništvo in informatika – informatika,
forenzično – kriminalistično tehnične preiskave – prei-

skave fotografij ter posnetkov video kamer (video nadzor),

Druge objave

zunanja igrala – zunanja igrala splošno,
oblikovanje – oblikovanje vizualnih komunikacij,
oblikovanje – industrijsko oblikovanje,
oblikovanje – oblikovanje v oglaševanju,
motorna vozila – avtomobilska stroka,
umetnost – konzervatorstvo,
šport – smučanje splošno,
antikvitete.
2. sodnih cenilcev na naslednjih področjih in pod-

področjih ter
gradbeništvo – nepremičnine,
antikvitete,
umetnost.
3. sodnih tolmačev za naslednje jezike:
urdu jezik,
kurdski jezik,
wolof jezik,
somalijski jezik,
pashtunski jezik,
romunski jezik,
bolgarski jezik,
hebrejski jezik,
arabski jezik,
srbski jezik,
hrvaški jezik,
bosanski jezik,
črnogorski jezik,
makedonski jezik,
albanski jezik,
angleški jezik,
nemški jezik,
francoski jezik,
romski jezik,
poljski jezik,
iranski jezik,
afganistanski jezik,
farski jezik,
kitajski jezik,
nizozemski jezik,
litvanski jezik,
latvijski jezik,
estonski jezik,
ukrajinski jezik,
beloruski jezik,
moldavski jezik,
ruski jezik,
norveški jezik,
finski jezik,
švedski jezik.
Pogoji za imenovanje:
Za sodnega izvedenca in sodnega cenilca je 

lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje prvega od-
stavka 87. člena v povezavi z 92. členom ZS:

1. je državljan Republike Slovenije ali države čla-
nice Evropske unije ali države članice Evropskega go-
spodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,

2. je poslovno sposoben,
3. je osebnostno primeren,
4. ni bil pravnomočno obsojen za naklepno ka-

znivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, za-
radi katerega bi bil moralno neprimeren za opravljanje 
izvedenskega oziroma cenilskega dela, ker bi to lahko 
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škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju 
njegovega dela ali ugledu sodišča,

5. ima univerzitetno izobrazbo ali končan magi-
strski študijski program in ima ustrezno strokovno znanje 
ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno vrsto 
izvedenskega oziroma cenilskega dela,

6. ima šest let delovnih izkušenj s področja, na 
katerem želi opravljati izvedensko oziroma cenilsko delo,

7. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim 
izvedeništvom oziroma cenilstvom.

Za sodnega tolmača je lahko imenovan, kdor je 
poleg izpolnjevanja pogojev iz 1. do 5. točke prvega 
odstavka 87. člena v povezavi z 92. členom ZS tudi 
uspešno opravil preizkus znanja za sodnega tolmača.

Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moške-
ga spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enako-
vredno za oba spola.

Ministrstvo za pravosodje bo z dnem objave jav-
nega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na svoji spletni strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministr-
stvu/javne_objave/ objavilo obrazce vlog za imenovanje 
za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače. 
Kandidati za sodne izvedence/sodne cenilce ter sodne 
tolmače se prijavijo z objavljenima obrazcema.

Vloge kandidatov za imenovanje sodnih izveden-
cev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev sprejema Mini-
strstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub ljana.

Rok za vložitev vloge: 30 dni po objavi javnega 
poziva.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 1074/1 Ob-2430/16

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za bla-

govne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana, telefon 
01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47, v imenu Vlade 
Republike Slovenije.

2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnin na lokaciji Imeno b.š., 

neposredno ob naslovu Imeno 84, 3254 Podčetrtek.
b) Kraj: 3254 Podčetrtek, Imeno b.š., parc. 

št. 1819/1 in 1832/1, obe k.o. 1230 Imeno, ZK delež 
last Republike Slovenije 38/100.

c) Vrsta nepremičnine: dva kovinska silosa v skupni 
zmogljivosti 800 ton s pripadajočim zemljiščem, v izmeri 
862,60 m2 na lokaciji Imeno b.š., vse kot del večjega 
skladiščnega kompleksa.

d) Nepremičnina se odprodaja po sistemu videno- 
kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepre-
mičnin in stroške prepisa, plača kupec.

e) Predkupna pravica: vsakokratni solastniki in ob-
čina.

f) Izhodiščna cena oziroma najnižja prodajna cena 
je 18.000,00 EUR (brez dajatev).

3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo po-
nudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. 
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega 
ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo 
naročnik izvedel pogajanja.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji 
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem 
primeru se varščina ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino 

v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun 
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo ku-
pnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 
Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe 
pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.

6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agencije 
oglašujejo predmetno prodajo nepremičnin na svojih sple-
tnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki ga je pri-
dobila nepremičninska agencija, bo naročnik agenciji pla-
čal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od prodajne cene.

7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti 

varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski 
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, 
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem 
dni, brez obresti.

V primeru, da morebitni predkupni upravičenec 
v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja pred-
kupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne 
v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.

8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.

9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in 

veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 20. 7. 2016 
do 8.55.

Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremič-
nin v Imenem – Ne odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-

nudb za pravne osebe,
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti po-

nudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
Dunajska 106, Ljub ljana.

c) Ponudba mora veljati do 30. 9. 2016 oziroma do 
sklenitve prodajne pogodbe.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno 
odpiranje ponudb bo dne 20. 7. 2016 ob 9. uri, v sejni 
sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za 
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

 Ob-2404/16

Na podlagi tretjega odstavka 157. člena Zakona 
o avtorski in sorodnih pravicah objavljamo:

SAZOR – Slovenska avtorska in založniška or-
ganizacija za pravice reproduciranja GIZ, Kersnikova 
ulica 10A, 1000 Ljub ljana, v skladu s tretjim odstavkom 
157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) 
vabi na pogajanja za sklenitev skupnega sporazuma vse 
visokošolske zavode in njihova reprezentativna združe-
nja v Republiki Sloveniji, univerze, Skupnost samostojnih 
visokošolskih zavodov in vse druge uporabnike avtorskih 
del in njihova združenja, ki izvajajo ali izkazujejo interes 
za izvajanje fotokopiranja avtorskih del prek obsega iz 
50. člena ZASP v okviru in za potrebe izvrševanja viso-
košolskih študijskih programov na območju Republike 
Slovenije. Uporabniki oziroma njihova združenja naj svoj 
interes za sodelovanje na pogajanjih izrazijo s pisno iz-
javo, ki jo najpozneje v roku 15 dni po objavi tega vabila 
s priporočeno pošto posredujejo na naslov: SAZOR GIZ, 
Kersnikova ulica 10A, 1000 Ljub ljana.

SAZOR GIZ
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Št. 101-9/2016-4 Ob-2303/16

Upravna enota Ljub ljana, Izpostava Moste-Polje, 
z dnem 26. 5. 2016 sprejme v hrambo statut z nazivom 
»Sindikat KNSS – Neodvisnost v družbi Elektroservisi 
d.d.« in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod 
zaporedno številko 166 za sindikat z imenom: Konfe-
deracija novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost, 
Sindikat Elektroservisi d.d., kratico: KNSS – Neodvi-
snost, Sindikat Elektroservisi d.d. in sedežem: Agro-
kombinatska cesta 61, 1000 Ljub ljana.

Št. 101-7/2016-3 Ob-2337/16

Statut Sindikata železničarjev Slovenije – Sin-
dikalne enote postajnega osebja Koper, s kratico 
»SŽS SE POK« in s sedežem Sermin 8, 6000 Koper, 
ki je v hrambi pri Upravni enoti Koper, na podlagi od-
ločbe št. 101-2/2016-4 z dne 16. 3. 2016, in je vpisan 
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 
143, se z dnem izdaje te odločbe 26. 5. 2016 izbriše iz 
evidence statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 57/2016 Os-2258/16

Okrajno sodišče v Črnomlju je po višji sodnici Darinki 
Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Janeza Šinko-
vec, Anzlova gora 30, Semič, ki ga zastopa Alojz Poljšak, 
odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: neznani in 
neznano kje bivajoči dediči po Mariji Marajn, Resljeva 
cesta 3, Ljub ljana, zaradi ugotovitve lastninske pravice, 
pcto 300,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku, dne 11. maja 2016 postavlja začasnega zasto-
pnika toženi stranki – neznanim in neznano kje bivajočim 
dedičem po Mariji Marajn, Resljeva cesta 3, Ljub ljana.

Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – odvetnik 
Luka Jukič, Zadružna cesta 16, Črnomelj.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo 
stranko – neznane in neznano kje bivajoče dediče po 
Mariji Marajn, Resljeva cesta 3, Ljub ljana vse do takrat, 
dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred 
sodiščem, oziroma organ pristojen za socialne zadeve 
ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 11. 5. 2016

P 37/2016 Os-2299/16

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodni-
ku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke 
Mirana Lovrin, Drenovec 6, Vinica, ki ga zastopa Anton 
Zajc, odvetnik v Črnomlju, zoper tožene stranke neznani 
dediči po pokojnem Moguš Janku, Jančani 3, Bosiljevo, 
R Hrvaška, zaradi priznanja lastninske pravice, pcto 
500,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku (v nadaljevanju ZPP), dne 13. maja 2016 posta-
vilo začasnega zastopnika neznanim dedičem po Moguš 
Janku, Jančani 3, Bosiljevo, R Hrvaška.

Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Čr-
nomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene 
stranke neznane dediče po pokojnem Moguš Janku, 
Jančani 3, Bosiljevo, R Hrvaška, vse do takrat, dokler 
le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodi-
ščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve 
sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 13. 5. 2016

IV P 520/2014 Os-1723/16

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici Kse-
niji Kejžar, v pravdni zadevi tožeče stranke Anite Vovk, 
Cankarjeva 10, Radovljica, ki jo zastopa Odvetniška druž-
ba Krainer prejšnji in partnerji o.p., d.o.o. iz Radovljice, 
zoper toženo stranko Jožeta Šimnic, Cesta Maršala Tita 
10, Radovljica, ki ga zastopa začasna zastopnica odve-
tnica Jelka Sajovic iz Kranja, zaradi dodelitve ml. otroka, 
določitve preživnine in stikov, dne 8. 3. 2016 sklenilo:

Objave sodišč

toženi stranki Jožetu Šimnicu se določi začasna za-
stopnica odvetnica Jelka Sajovic, Jezerska c. 41, Kranj.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 3. 2016

N 13/2016 Os-2268/16

Okrajno sodišče v Lendavi je v nepravdni zadevi, 
opr. št. N 13/2016, na predlog predlagatelja: Friško 
podjetje za pridelavo zelenjave d.o.o., Ulica Štefana 
Kovača 65, Turnišče, ki ga zastopa odvetnik Slavko 
Fartelj, zoper nasprotne udeležence: 1. Ivan Bakan, 
neznanega bivališča na Poljskem in 2. Marjeta Bakan, 
Gozdna ulica 30, Lendava, v postopku delitve solastne 
nepremičnine (sp. vrednost 1.996,56 EUR), sklenilo:

Nasprotnemu udeležencu Ivanu Bakanu se v tem 
nepravdnem postopku postavi začasna zastopnica, od-
vetnica Irma Hrelja Császár iz Lendave.

Začasna zastopnica bo nasprotnega udeleženca 
zastopala v predmetni nepravdni zadevi vse dotlej, do-
kler sam nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristo-
jen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 24. 5. 2016

VL 47884/2016 Os-2376/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Staninvest 
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa zak. 
zast. Vlado Pulko, po odv. odvetnik Alen Naglič, Mestni 
trg 10A, Slovenske Konjice, proti dolžniku Idriz Beriša, 
Božičeva ulica 6, Miklavž na Dravskem polju, ki ga za-
stopa zač. zast. Praviček Maja – odvetnica, Partizanska 
cesta 30, Maribor, zaradi izterjave 114,02 EUR, sklenilo:

dolžniku Idriz Beriša, Božičeva ulica 6, Miklavž na 
Dravskem polju, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Praviček Maja – 
odvetnica, Partizanska cesta 30, Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 1. 6. 2016

I 83/2015 Os-2916/15

Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni za-
devi upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica 
Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku Francu Pelko, 
Šmarješke Toplice 12, Šmarješke Toplice, zaradi izter-
jave 21.743,92 EUR, sklenilo:

dolžniku Pelko Francu, Šmarješke Toplice 12, 
Šmarješke Toplice, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
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v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Odvetniška 
družba Simčič in Panjan, o.p., d.o.o., Dalmatinova 
ulica 1, 8000 Novo mesto.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 20. 8. 2015

IV P 58/2016 Os-2309/16

Okrožno sodišče v Novi Gorici je po višjem sodniku 
Igorju Mozetiču, v pravdni zadevi tožeče stranke Milana 
Frančeškin, Cankarjeva 48, Nova Gorica, ki jo zastopa 
Gregor Veličkov, odvetnik iz Nove Gorice, zoper toženo 
stranko Raymonde Angelina Lacroix, Francija, zaradi 
razveze zakonske zveze, izven naroka, dne 26. 5. 2016 
sklenilo:

Toženi stranki se postavi začasni zastopnik, Odvetni-
ška družba Matelič in Matelič o.p., d.o.o. iz Nove Gorice. 
Začasni zastopnik ima v tem postopku vse pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika in to vse do takrat, dokler 
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 5. 2016

0007 In 79/2015 Os-2347/16

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je s sklepom 
z dne 31. 5. 2016 v izvršilni zadevi upnika Sberbank 
banka d.d., Dunajska cesta 128A, Ljub ljana, ki ga za-
stopa odv. Odvetniška pisarna Zaman d.o.o., Trdinova 
ulica 4, Ljub ljana, zoper dolžnika: List družba za trgova-
nje na debelo in drobno z mešanim blagom, d.o.o., Ljub-
ljana, Brilejeva ulica 3, Ljub ljana; Franc Gajšek, Arzobi-
spo Merino 263, DO Snato Domingo, ki ga zastopa zak. 
zast. Matej Nečemer - odvetnik, Oplotniška cesta 1A, 
Slovenske Konjice, zaradi izterjave 189.514,22 EUR, 
na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), dolžniku Francu 
Gajšku postavilo začasnega zastopnika odvetnika Ma-
teja Nečemerja, Oplotniška cesta 1A, 3210 Slovenske 
Konjice.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 31. 5. 2016

N 41/2015 Os-2308/16

Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici 
Tatjani Lipušček v nepravdni zadevi predlagateljice Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljub ljana (zadeva iz 
pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo, Direkcija Repu-
blike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljub ljana), 
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, zoper naspro-
tnega udeleženca Karla Jarec, Eindhoven, Stekelro-
castraat 22, Nizozemska, zaradi določitve odškodnine 
nasprotnemu udeležencu Karlu Jarec, z zadnjim znanim 
prebivališčem na naslovu Eindhoven, Steklelrocastraar 
22, Nizozemska, ki je sedaj neznanega prebivališča, na 
podlagi določil 82. člena Zakona o pravdnem postopku 

– ZPP, v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem po-
stopku – ZNP, za začasnega zastopnika, ki ga bo zasto-
pal v tem nepravdnem postopku postavilo odvetnike Od-
vetniške pisarne Ivana Makuca v Tolminu, Rutarjeva 4.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega ude-
leženca v tej nepravdni zadevi vse do takrat, dokler 
nasprotni udeleženec sam ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 27. 5. 2016

Oklici dedičem

D 153/2015 Os-2085/16

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski 
postopek po pokojni Rožič Zofiji, roj. 20. 1. 1935, naza-
dnje stalno bivajoča Partizanska cesta 12, Rakek, ki je 
umrla dne 4. 10. 2015.

Ker sodišče s podatki o dedičih ne razpolaga, po-
ziva vse, ki mislijo da imajo pravico do dediščine, da 
se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica na oglasni deski, na spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 22. 4. 2016

II D 2949/2015 Os-2115/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Iskra Alojzu, sinu Alojza, rojenem 
dne 8. 5. 1958, umrlem dne 30. 10. 2015, nazadnje 
stanujočem na naslovu Stranska pot 12, Ljub ljana, dr-
žavljanu Republike Slovenije.

Ker so se dediči I. dednega reda dedovanju od-
povedali, sodišču pa niso znani podatki o morebitnih 
dedičih II. ali III. dednega reda, sodišče na podlagi 
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v za-
puščinskem postopku po pok. Iskra Alojzu poziva, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek na-
daljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 5. 2016

I D 520/2015 Os-2147/16

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po dne 28. 2. 2015 umrlem Milo-
bara Tomu, sinu Luke, rojenem 25. 6. 1933, drž. RS, 
upokojencu, samskem, nazadnje stanujočem v Maribo-
ru, Kamniška ulica 31, je zakoniti dedič tudi zap. nečak 
Zdravko Banović, roj. 5. 7. 1954 v Kljevci, Bosna in 
Hercegovina, vendar sodišče ne razpolaga z njegovim 
naslovom. Omenjeni je sin zap. sestre Anke Banović, 
roj. Milobara, ki je že pokojna. Zdravko Banović je imel 
prijavljeno stalno prebivališče na naslovu Dubrovačka 1, 
Reka, Republika Hrvaška, in sicer do 30. 12. 2014, ko 
je bil na podlagi zakona odjavljen s prebivališča na tem 
naslovu. Z drugimi podatki sodišče ne razpolaga.

Sodišče zato poziva Zdravka Banovića ter vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo 
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sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu RS, 
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov, katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 5. 2016

D 99/2016 Os-2319/16

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Trebnjem, po pok. Šraj Jožefu, umrlem 1. 1. 
1973, Veliki Gaber 26, Veliki Gaber, sodišče poziva de-
diče I., II. in III. dednega reda ter vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do zapuščine po pok. Šraj Jožefu, da se priglasijo 
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica, v skladu 
z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 31. 5. 2016

D 101/2016 Os-2320/16

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Trebnjem, po pok. Vojščak Ignatzu, umrlem 
14. 7. 1971, Veliki Gaber 10, Veliki Gaber, sodišče pozi-
va dediče I., II. in III. dednega reda ter vse, ki mislijo, da 
imajo pravico do zapuščine po pok. Vojščak Ignatzu, da 
se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 31. 5. 2016

Oklici pogrešanih

N 6/2016 Os-2239/16

Pri Okrajnem sodišču v Črnomlju je v teku neprav-
dni postopek za razglasitev pogrešane osebe Antona 
Kambiča, nazadnje stanujočega na naslovu Metlika 34, 
Metlika, za mrtvega.

Po doslej znanih podatkih je Anton Kambič bival na 
naslovu Metlika 34, Metlika. Rojen je bil 19. 12. 1905. 
Njegov oče Kambič Anton, Metlika 34, je bil rojen 3. 8. 
1877, za mrtvega je bil proglašen 1. 1. 1920. Mati Franca 
oziroma Frančiška, poročena Kambič je bila rojena 18. 8. 
1880, umrla pa je 21. 11. 1962. Imela je brata Kambič 
Frančiška oziroma Franca, ki je bil rojen 3. 10. 1907.

Pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem in 
njegovem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču 
v Črnomlju v roku treh mesecev od objave tega oklica, 
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanega 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 11. 5. 2016

N 40/2015 Os-2332/16

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 
postopek predlagatelja: Venceslav Rutar, 409 Flagstone 
CirclePAUS 19320 Coatesville, ZDA, ki ga zastopa Ed-
vard Sivec, notar v Tolminu, zaradi razglasitve pogreša-
nega Cirila Metoda Rutarja, z zadnjim znanim prebivali-
ščem v Modreju, Most na Soči, za mrtvega.

Po znanih podatkih je pogrešani sin Ivana Rutarja 
in Cecilije Rutar (rojena Manfreda). Rojen je bil 3. 6. 
1922 v Modreju. V drugi svetovni vojni je bil mobiliziran 
s strani domobrancev, po končanju sovražnosti pa se ni 
vrnil domov. O tem, kakšna naj bi bila njegova usoda se 
ni nikoli govorilo.

Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnik za poseben 
primer, zastopal Center za socialno delo Tolmin, Cankar-
jeva ulica 6, Tolmin, po pooblaščeni osebi.

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

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 31. 5. 2016

N 20/2015 Os-2340/16

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 
postopek predlagateljice Cvetke Kavčič, Poljubinj 84, Tol-
min, ki jo zastopa Ivan Kokošin Fon, odvetnik v Tolminu, 
zaradi razglasitve pogrešane Justine Kavčič, nazadnje 
stanujoče v Poljubinju 77, Tolmin, za mrtvo.

Po znanih podatkih je pogrešana rojena 28. 9. 1919. 
V času pred drugo svetovno vojno je odšla od doma 
v Trst. Med drugo svetovno vojno pa je 13. 4. 1944 iz 
Trsta emigrirala v Benetke. Domov se ni vračala niti se 
ni javljala. Imela je brata Mihaela Kavčiča, ki je bil rojen 
16. 9. 1912 in je umrl 31. 1. 1963 in sestro Rozo Kavčič, 
rojeno 29. 8. 1922, umrlo 30. 1. 2001. Pogrešana je v ze-
mljiški knjigi še vedno vpisana kot solastnica nepremični-
ne s parc. št. 603/4, k.o. 2247 Poljubinj.

Pogrešano bo v postopku, kot skrbnik za poseben 
primer, zastopal Center za socialno delo Tolmin, Cankar-
jeva ulica 6, Tolmin, po pooblaščeni osebi.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni smr-
ti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni primer, 
v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče po 
poteku tega roka razglasilo pogrešano za mrtvo v skladu 
z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 1. 6. 2016

N 31/2015 Os-2341/16

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 
postopek predlagatelja Zdenka Franca Urbančiča, Staro 
selo 57, Kobarid, ki ga zastopa Darja Urbančič, zaradi 
razglasitve pogrešanega Andreja Urbančiča, z zadnjim 
znanim prebivališčem na naslovu Staro selo 57, Kobarid, 
za mrtvega.

Po znanih podatkih je pogrešani sin Katarine Ur-
bančič (rojene Menič) in Ivana Urbančiča. Rojen je bil 
11. 11. 1982 v Starem selu. Živel je v Kredu, potem pa 
naj bi odšel v Ameriko, kjer se je za njim izgubila vsaka 
sled. V zemljiški knjigi je z imenom Andreas vpisan kot 
solastnik nepremičnine v k.o. Trnovo, pri čemer je do tega 
vpisa prišlo leta 1887.

Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnik za poseben 
primer, zastopal Center za socialno delo Tolmin, Cankar-
jeva ulica 6, Tolmin, po pooblaščeni osebi.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma nje-
govi smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za po-
sebni primer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo 
sodišče po poteku tega roka razglasilo pogrešanega 
za mrtvega v skladu z določili Zakona o nepravdnem 
postopku – ZNP.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 1. 6. 2016
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Spričevala preklicujejo

Babić Marjeta, Trg Pavla Rušta 3, Vipava, indeks, 
št. 18020103, izdala Filozofska fakulteta. gny-336697

Delić Air, Splitska 6, 52100 Pula, spričevalo o hru-
pu S5-DDI, št. 274, izdala Agencija za civilno letalstvo, 
izdano leta 2014. gnx-336698

Fras Jerica, Pot ob Homšnici 6, Slovenj Gradec, in-
deks, št. 18060828, izdala Filozofska fakulteta, Univerza 
v Ljub ljani, leto izdaje 2006. gnh-336689

Godina Andrej, Confidentijeva 5, Kamnica, diplo-
mo Univerze v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, št. 
S-0829, leto izdaje 1995. gnk-336686

Hajdarević Sara, Litostrojska cesta 23, Ljub ljana, 
indeks, št. 18040077, izdala UL, Filozofska fakulteta, 
leto izdaje 2004. gnz-336696

Ivanjko Anže, Vir pri Stični 11A, Ivančna Gorica, in-
deks, izdala Fakulteta za strojništvo. gnu-336676

Kogoj Patrik, Na vasi 5, Spodnja Idrija, indeks, 
št. 20110160, izdala Pravna fakulteta Ljub ljana, leto 
izdaje 2011. gnp-336681

Mali Sara, Gornje Lepovče 89, Ribnica, indeks, 
št. 71060260, izdala UL, Biotehniška fakulteta. gnb-336695

Petrović Rok, Medvoška cesta 18, Medvode, in-
deks, št. 23060707, izdala Fakulteta za strojništvo, leto 
izdaje 2006. gnr-336679

Pevec Jerneja, Imeno 11a, Podčetrtek, indeks, 
št. 18080643, izdala Filozofska fakulteta, leto izdaje 
2008. gnn-336683

UL MF, Vrazov trg 2, Ljub ljana, diplomo izda-
no na ime SARA BOŽIČ, št. 2039, izdano leta 2015. 
gno-336682

Drugo preklicujejo

BOGOMIR SAJKO S.P., Slape 19, Ptujska Gora, do-
volilnice za mednarodni promet: RUS-643/96, št. Z002321, 
UA-804/03, št. Z009105, BY-112/01, št. Z006200, 
HR-191/11, št. Z000709, Z000614, KZ-398/11, št. 
Z008028, RUS-643/11, št. Z006472, Z006480. gnj-336687

Fridl Marjan, Zg. Hajdina 69, Hajdina, odločbo o iz-
brisu čolna PI-2789, št. 3734-26/2011/158, izdala Upra-
va RS za pomorstvo, leto izdaje 2011. gni-336688

Preklici

GAZO TRANS D.O.O., Celjska cesta 47, Rogatec, 
izvod licence št. GE007414/07187/006, za vozilo MAN 
TGX 18.480, reg. št. CE LP -636, veljavnost 12. 5. 2020. 
gnm-336684

Gregorin Irena, Vrbljene 1B, Ljub ljana, študentsko 
izkaznico, št. 41200150, izdala Medicinska fakulteta 
v Ljub ljani. gnt-336677

Josip Ivandić s.p., Vojkova cesta 28, Ljub ljana, iz-
vod licence št. O1025144, za vozilo chevrolet, reg. št. LJ 
KL-931, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gns-336678

KGZS, Gospodinjska ulica 6, Ljub ljana, certifikat 
o NPK, izdan na ime Marko Medved, št. 6210.009.
4.1-006-2013-84108/6210.009.4.1, izdala Kmetij-
sko gozdarska zbornica Slovenije, leto izdaje 2013. 
gnd-336693

KGZS, Gospodinjska ulica 6, Ljub ljana, 
certifikat o NPK, izdan na ime Mihael Pregl, 
št. 6210.009.4-006-2010-04484/6210.009.4.1, izda-
la Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, leto izdaje 
2010. gnc-336694

LOGISTIK LJUTOMER d.o.o., Prešernova ulica 25, 
Ljutomer, izvod licence št. GE005427/06344/024, za vo-
zilo kombi, reg. št. MS ML 017, veljavnost 22. 2. 2017. 
gnf-336691

Mesarič Klemen, Koblarjeva ulica 1, Mengeš, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500034073000, izdal 
Cetis Celje, d.d. gnv-336700

Motaln Dejan, Polže 19, Nova Cerkev, potrdilo 
o opravljenem strokovnem izpitu za upravljanje pre-
vozov blaga, izdajatelj INTER-ES, leto izdaje 2004. 
gnq-336680

POSITIVA REŠITVE d.o.o., Tržaška cesta 286D, 
Ljub ljana, štampiljko črne barve, nepravilne oblike z zna-
kom podjetja - dva oklepaja narobe obrnjena, z napi-
som: Positiva rešitve d.o.o., Tržaška cesta 286d, 1000 
Ljub ljana. gnw-336699

SILO Jeličić, d.o.o., Celjska cesta 7, Rogaška Sla-
tina, dovolilnico št. 72, oznaka države 5AH, Avstrija. 
gne-336692

TRANSPORT FRANGEŽ d.o.o., Zgornje Jablane 
11, Cirkovce, izvod licence št. GE008026/04549/004, 
za tovorno vozilo, reg. št. MB HE-103, veljavnost 4. 5. 
2021. gng-336690

Zadnikar Rupnik Daša, Zeleni Biser 9, Postojna, 
študentsko izkaznico, št. 01006832, izdala UL, Peda-
goška fakulteta. gnl-336685
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