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Leto XXI

Javni razpisi
Št. 621/2011
Ob-5867/11
Na podlagi Zakona o uresničevanja javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UBB1, 56/08, 4/10), Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in
Sklepa št. 6233/2/2006 Evropskega Sveta
o uvedbi programa MEDIA 2007 z dne 24. 7.
2006 ter 1. člena Aneksa I. Memoranduma
med Evropsko Skupnostjo in Republiko Slovenijo z dne 25. marca 2003 o sodelovanju
Republike Slovenije v programu »MEDIA
Plus in MEDIA Training« Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za opravljanje storitev MEDIA Deska
v Republiki Sloveniji v letu 2012,
JPR-MD-2012
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I. Predmet ciljnega razpisa: (so)finan
ciranje projekta MEDIA Desk v Republiki
Sloveniji. Projekt sega na področja povezovanja nosilcev avdiovizualnih projektov in
njihovega sodelovanja v programih MEDIA
2007 za leto 2012.
II. Razpisna področja
Javni ciljni razpis obsega naslednje razpisne vsebine:
– vsebinska zasnova in opravljanje storitev MEDIA Deska.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– izpolnjene pogodbene in druge obveznosti do ministrstva za kulturo,
– transparentnost finančne konstrukcije,
– pogoje, za opravljanje nalog MEDIA
Deska, kot jih določata,
– Sklep št. 2000/821 EC Evropskega
Sveta z dne 20. decembra 2000,
– Memorandum med Evropskim svetom
in Republiko Slovenijo z dne 25. marca 2003
o sodelovanju Republike Slovenije v programu »MEDIA Plus in MEDIA Traning«,
Osebje:
Zaposleni morajo izkazovati naslednja
znanja:
– poznavanje evropskih ustanov in politike,
– izkušnje na področju kulturnega informiranja, koordinacije (organizacija seminarjev, konferenc itd.) ali na področju stikov
z javnostjo,

– znanje enega izmed jezikov Skupnosti
na višji ravni (angleškega ali francoskega) in
enega jezika Skupnosti na nižji ravni,
– delo z računalnikom.
Okvirni Sofinancerski delež Ministrstva
za kulturo Republike Slovenije je predviden
v višini 25.000,00 €.
Izbrani izvajalec programa MEDIA Deska
mora v 30 dneh po prejemu odločbe razpisati delovno mesto vodje MEDIA Deska.
Ravnanje osebja mora biti v interesu
Skupnosti in mora odražati neodvisnost
pri opravljanju nalog. V ta namen se je
treba izogibati vsakršnim konfliktom interesov, ki bi utegnili nastati med zasebnimi
ali osebnimi interesi in interesi Skupnosti.
Zaposleni pod nobenimi pogoji ne morejo
biti člani zasebne organizacije, ki predloži
projekt za pridobitev sredstev iz programa
MEDIA 2007.
Prostori:
Lokacijo in prostore mora izbrani izvajalec opremiti tako, da bo dejavnost, ki jo
izvaja, opazna v javnosti in da nosi logotip
informacijske mreže Evropske unije ter ima
vsaj:
– prostor za sprejemanje predstavnikov
javnosti,
– prostor, ki je namenjen sprejemanju
in predstavitvi dokumentacije.
Material in oprema
Prijavitelj mora imeti na voljo:
– zmogljivo računalniško opremo, ki
ustreza tržno dostopni opremi in mora imeti
priključek na internet,
– ker Komisija uporablja paket 'Microsoft
Office', mora MEDIA Desk imeti združljiv
softver,
– telefon, odzivnik, telefaks, kopirni stroj,
elektronsko pošto.
IV. Okvirna vrednost
Sredstva državnega proračuna, namenjena za predmet javnega ciljnega razpisa
za leto 2012, znašajo okvirno 25.000,00 €.
Ministrstvo za kulturo si pridržuje pravico, da v primeru rebalansa državnega proračuna ustrezno zmanjša sredstva.
V. Rok za porabo dodeljenih sredstev in
pogoji za izplačevanje dodeljenih sredstev
Proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012.
Ministrstvo bo sredstva nakazalo v dveh
obrokih, pri čemer mora biti zahtevek za
prvi obrok oddan najpozneje do 1. 6. 2012,
zahtevek za drugi obrok pa mora biti oddan
najpozneje do 1. 11. 2012.
Izbrani izvajalec mora ministrstvu ob oddaji zahtevkov predložiti verodostojna dokazila v višini uveljavljanega obroka sofinanci-

ranja. Izbrani izvajalec mora hraniti celotno
dokumentacijo, s katero izkazuje vrednost
projekta v celoti.
Upravičeni stroški so:
– stroški dela,
– stroški storitev, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta,
– materialni stroški in režijski stroški (finančni in računovodski stroški, stroški elektrike, ogrevanja, telefona, vzdrževanja, stroški administracije, pisarniški stroški, potni
stroški, stroški bivanja), ki so nastali v povezavi z izvedbo projekta.
Obdobje upravičenih stroškov je od 1. 1.
2012 do 31. 12. 2012.
Med upravičene stroške ne spadajo:
– strošek DDV, razen v višini neuveljavljenega odbitka,
– stroški infrastrukturne nadgradnje in
stroški nabave osnovnih sredstev.
VI. Merila za izbor ponudbe
Ministrstvo bo prijavljene ponudbe obravnavalo na podlagi:
– kakovosti predlagane storitve – do 20
točk,
– programa za spodbujanje prijav slovenskih prijaviteljev na programe Media
2007 – do 20 točk,
– referenc za izvajanje del, ki so predmet
razpisa – do 40 točk,
– tehničnih prednosti predlagatelja – do
10 točk,
– referenc zaposlenih oziroma osebja
– 10 točk.
VII. Razpisni rok: razpis se prične 23. 12.
2011 in se zaključi 23. 1. 2012.
VIII. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– naloge MEDIA Deska,
– prijavni obrazec s finančno konstrukcijo.
Obvezne priloge:
– dokazila o lokaciji in potrebni opremi za
izvajanje dejavnosti,
– reference zaposlenih oziroma osebja,
– reference o izvedenih primerljivih storitvah.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (Maistrova 10,
1000 Ljubljana).
Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani Ministrstva za kulturo:
http://www.mk.gov.si.
IX. Oddaja in dostava predlogov:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge, ki so določene v razpisni
dokumentaciji.
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Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 23. 1. 2012 oziroma do tega
dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka
z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – Vloga
– Razpis – z oznako JPR-MD-2012.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja in naslov (sedež).
Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene
do zadnjega dne razpisnega roka, oziroma
priporočeno oddane na pošti na zadnji dan
razpisnega roka, se bodo štele za prepozne
in bodo zavržene.
Ministrstvo bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne, nepopolne in vloge, ki jih ni vložila upravičena
oseba.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in je prijavitelj
ni v celoti dopolnil v roku petih dni od prejema
poziva k dopolnitvi.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
X. Uslužbenci, pristojni za dajanje informacij in pojasnil: Irena Ostrouška, elektronska pošta: irena.ostrouska@gov.si, tel:
01/369-59-78.
XI. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana).
XII. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v 15 dneh po odpiranju vlog.
Ministrstvo za kulturo
Št. 6037-4/2011/10
Ob-5877/11
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
na podlagi devete alineje sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI,
Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09
– popr. in 20/11) in v skladu z Zakonom
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10 in 4/11) ter Pravilnikom o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09
– ZIPRS1011)
javni razpis
za sofinanciranje projektov društev
v šolskem letu 2011/2012
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za
šolstvo in šport Republike Slovenije, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa za sofinanciranje projektov društev v šolskem letu 2011/2012 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje projektov,
ki jih izvajajo društva na področju naravoslovja, tehnike ali tehnologije, in so v skladu s cilji
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
navedenimi v 2. členu ZOFVI.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A) Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ki:
– imajo registrirano dejavnost na področju
vzgoje in izobraževanja, kar je razvidno iz
fotokopije temeljnega akta društva,
– prijavljajo projekt na področju naravoslovja, tehnike ali tehnologije, ki je v skladu
s cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, navedenimi v 2. členu ZOFVI,
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– v prijavljenem projektu vključujejo učence ali dijake, ki morajo imeti aktivno vlogo pri
izvedbi projekta,
– v prijavi projekta zagotovijo iz lastnih
oziroma drugih virov višino sredstev, ki bo
skupaj s predvidenim deležem sofinanciranja
po tem javnem razpisu zadoščala za izvedbo
celotnega projekta,
– so v primeru, da so bila pogodbena
stranka ministrstva v letu 2010/2011, izpolnila
vse svoje obveznosti do ministrstva na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov društev v šolskem letu 2010/2011.
Društvo, ki se prijavi na javni razpis, napiše prijavo čitljivo, v slovenskem jeziku ter
jo predloži na ustreznih obrazcih in opremi
s podpisi ter žigi prijavitelja. Društvo mora
k prijavi predložiti zahtevane obvezne priloge.
B) Posamezno društvo lahko prijavi največ en projekt.
Projekt je posamezna zaključena celota z opredeljenimi nameni in cilji, vsebino,
časovnim načrtom priprave in izvedbe ter
uravnoteženo in realno finančno konstrukcijo
(prihodki = odhodki; je izvedljiv glede na razpoložljive vire). Projekt ne sme biti celoletni
program društva.
C) Društva ne morejo na javni razpis prijaviti projekta:
– povezanega s šolskimi tekmovanji iz
znanja,
– povezanega s strokovnim izpopolnjevanjem strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju,
– povezanega z izvajanjem jezikovnih tečajev,
– povezanega s pripravo in izvedbo kongresov, simpozijev, seminarjev, proslav, sejemskih in drugih podobnih dejavnosti,
– ki je izdaja knjig, zgibank ali periodike,
– ki se nanaša na redno delo strokovnih
delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih
(npr. učna pomoč učencem),
– ki je letni program društva,
– ki je promocija društva.
D) Projekt mora biti izveden v šolskem
letu 2011/2012, ki traja od 1. 9. 2011 do
31. 8. 2012.
E) Na javni razpis se ne morejo prijaviti
društva s področja športne dejavnosti. Prav
tako društva ne morejo prijaviti projekta s področja športne dejavnosti.
F) Prijava za dodelitev sredstev na javnem razpisu mora vsebovati:
– izpolnjena prijavna obrazca A in B,
– fotokopijo žigosanega in podpisanega
temeljnega akta društva.
4. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki
sredstev
Kolikor je projekt neskladen s predmetom
in pogoji javnega razpisa, komisija projekta
ne bo ocenjevala in bo prijavo izločila.
A) Razpisna merila za ocenjevanje projektov:
Kakovost projektne prijave
Časovni potek projekta
Število aktivnih učencev ali dijakov
Stopnja aktivnosti učencev ali dijakov
Izvedbena raven projekta
Spremljanje projekta in način evalvacije
Dosežki in reference društva
Status društva v javnem interesu
Skupaj največ

Točke
največ: 50
največ: 6
največ: 6
največ: 14
največ: 6
največ: 6
največ: 6
največ: 6
100
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V obrazcu E (ocenjevalni list) je vsako
postavljeno merilo natančno opisano ali podrobneje razdelano in ovrednoteno s številom točk na podlagi lestvice, ki je razdeljena
na tri, štiri ali pet delov.
B) Točkovnik za dodelitev sredstev:
Vrednost točke se določi tako, da se vrednost razpisnih sredstev deli s seštevkom
vseh točk, dobljenih pri projektih, ki so dosegli 68 točk in več. Vrednost točke se določi po
končanem pritožbenem postopku.
Ministrstvo bo sofinanciralo projekte, ki
zberejo od 68 do 100 točk.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 79.560,00 EUR, ki so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto
2012, na ukrepu 3311-11-0004 – Izvajanje
osnovnošolskih programov, na proračunski
postavki 6090 – Sofinanciranje društev s področja šolstva, na kontu 4120 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Skrbnik proračunske postavke je Boris
Zupančič.
Ministrstvo bo sofinanciralo posamezni projekt največ do 50% njegove predvidene vrednosti, vendar največ v višini
4.000,00 EUR.
Upravičeni so samo tisti stroški, ki so povezani z neposredno pripravo in izvedbo projekta, ne pa z rednim delovanjem društva.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: društva morajo
porabiti dodeljena sredstva v obdobju od
1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 ter v skladu s predpisi s področja javnih financ.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev, način predložitve prijav ter opremljenost prijav
A) Rok za predložitev prijav in način predložitve:
Društva morajo predložiti prijave v zaprti
ovojnici v vložišču Ministrstva za šolstvo in
šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 23. 1. 2012 do 12. ure oziroma oddane priporočeno po pošti na naslov
Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje isti dan
do 24. ure.
B) Opremljenost prijave:
Na ovojnici mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis za sofinanciranje projektov
društev v šolskem letu 2011/2012«,
– naslov ministrstva: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana,
– ime in naslov društva.
Komisija bo odpirala in obravnavala samo
v roku dostavljene, pravilno opremljene in
označene ovojnice, ki vsebujejo prijave, in
sicer v vrstnem redu, v katerem bodo predložene.
Oddaja prijave pomeni, da se društvo strinja z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.
8. Datum odpiranja pravočasno prispelih
prijav: komisija, ki jo imenuje minister za šolstvo in šport, vodi postopek javnega razpisa,
odpiranje v roku dostavljenih, pravilno opremljenih in označenih ovojnic, ki vsebujejo
prijave, ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih
pogojev, strokovni pregled ter oceno.
Komisija pregleda ustreznost projektne
prijave glede na pogoje, navedene v javnem
razpisu. V primeru nepopolne prijave se društvo pozove k dopolnitvi. Nepopolne prijave,
ki jih društvo ne dopolni v roku, bo ministrstvo
zavrglo.
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Nato komisija nadaljuje s strokovnim pregledom ter oceno pravilnih in popolnih prijav. Vrednotenje projektov poteka po merilih,
določenih v točki 4 besedila tega javnega
razpisa. Komisija pri vsakem merilu ocenjuje
v razponu od najnižjega do najvišjega števila
točk za posamezno merilo.
Odpiranje prijav bo 30. 1. 2012, v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Zaradi pričakovanega
velikega števila prijav odpiranje prijav ne bo
javno.
9. Rok, v katerem bodo društva obveščena o izidu javnega razpisa: komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev v skladu
z merili, navedenimi v javnem razpisu.
Minister odloči s sklepom o izidu posameznega projekta društva.
Društva bodo o izidu javnega razpisa
obveščena v 75 dneh od dneva odpiranja
prijav.
Izbrana društva bodo o višini sredstev
obveščena po zaključku pritožbenih postopkov s pozivom k podpisu pogodbe. Če se
društvo v roku 8 dni od prejema poziva nanj
ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za
pridobitev sredstev.
10. Pritožbeni postopek
Društvo lahko v 8 dneh od prejema sklepa
o izidu pisno vloži pritožbo na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana. V pritožbi mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila
za ocenjevanje vlog.
Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku
15 dni s sklepom, ki je dokončen.
11. Razpisna dokumentacija vsebuje
– besedilo javnega razpisa,
– vzorec pogodbe,
– obrazec A (prijavni obrazec),
– obrazec B (izjave),
– obrazec C (končno poročilo),
– obrazec D (zahtevek za izplačilo),
– obrazec E (ocenjevalni list).
12. Informacije o razpisni dokumentaciji
Javni razpis in razpisna dokumentacija
bosta od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS na voljo na spletni strani Ministrstva
za šolstvo in šport (http://www.mss.gov.si).
Dodatne informacije lahko dobite na e-naslovu: darija.vlah@gov.si.
Rok za prijavo na javni razpis začne teči
naslednji dan po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 628/2011
Ob-5896/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08, 94/09, 4/10 in 20/11) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju
uprizoritvene umetnosti, ki jih bo v letu
2012 sofinancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka
JPR-UUM-2012)
1. Naziv in sedež naročnika razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
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2. Predmet in cilji razpisa
Ministrstvo bo kulturne projekte, ki bodo
izvedeni na področju uprizoritvene umetnosti v letu 2012, v okviru projektnega razpisa,
oznaka JPR-UUM-2012, podpiralo v skladu
z naslednjima dolgoročnima ciljema:
– spodbujanje kakovostne ustvarjalnosti
na področju uprizoritvene umetnosti;
– spodbujanje kakovostnega dela mladih, šele uveljavljajočih se kadrov na področju uprizoritvene umetnosti.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi
v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društva,
zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne
organizacije ter so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Izpolnjujejo naslednje pogoje: niso ustanovljene
z namenom pridobivanja dobička, morebitnega presežka prihodkov nad odhodki pa
ne delijo med svoje člane ali uporabnike,
temveč ga uporabijo za uresničevanje svojega namena; niso ustanovljene z namenom
pridobivanja gospodarske koristi svojih članov ali ustanoviteljev; med njihovimi ustanovitelji ni več kot polovica pravnih oseb
javnega prava; so ustanovljene prostovoljno; so pri upravljanju neodvisne od organov
oblasti, politike ali gospodarstva.
Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja
kulture.
Posamezniki so avtorji in avtorice, ki delujejo na razpisnem področju.
Avtorji so posamezniki, fizične osebe, ki
delujejo na razpisnem področju.
Mladi avtorji so posamezniki, fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju in ki
v letu 2012 ne bodo presegli starosti 27 let.
Samozaposleni na področju kulture so
fizične osebe, ki so vpisane v razvid Ministrstva in ki delujejo na razpisnem področju.
Prijavitelj projekta je nevladna organizacija, gospodarska organizacija ali posameznik, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje
na razpisu.
Odgovorna oseba prijavitelja projekta je
odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta in izvajalca, ki poslovno in
vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno
organizacijo, oziroma posameznik v vlogi
avtorja.
Producenti so nevladne organizacije
s statusom pravne osebe ali fizične osebe,
ki delujejo na razpisnem področju, če so
samozaposleni na področju kulture, vpisani
v razvid Ministrstva.
Uveljavljeni producenti so nevladne
organizacije s statusom pravne osebe ali
samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva, ki so bile na področju uprizoritvene umetnosti izbrani na
javnem razpisu JPR-PROG-2010-2013 ali
JPR-VP-2010-2013. Uveljavljeni producent lahko, skladno s cilji razpisa in zaradi učinkovitosti doseganja teh ciljev, na
podpodročju Prvi projekt mladega avtorja
prijavi en projekt mladega avtorja, če ta
projekt ni vključen v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem
razpisu JPR-VP-2010-2013, oziroma ga ni
bilo mogoče vnaprej načrtovati znotraj izbranega programa na javnem razpisu JPRPROG-2010-2013.
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Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2012, njegovo
vsebino in celotni obseg je mogoče razbrati
iz prijaviteljevega v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca, vsebinske utemeljitve in
obveznih prilog.
Prvi projekti so projekti mladih avtorjev
ali producentov na področju uprizoritvene
umetnosti, katerih projekti še niso bili sofinancirani na razpisnem področju iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega
za kulturo. Projekt je po vsebini, zasnovi
in obsegu zaključena celota in bo izveden
v letu 2012.
Produkcija v Sloveniji so projekti, katerih premiera in postprodukcija bo realizirana
v letu 2012. Projekt v prijavi pomeni celoten
načrtovani obseg realizacije produkcije s postprodukcijo projekta (premiera s ponovitvami in gostovanji po Sloveniji v letu 2012).
Postprodukcija v Sloveniji zajema celoten načrtovani obseg realizacije postprodukcije (ponovitve in gostovanja v letu 2012)
projektov, premierno izvedenih do vključno
31. 12. 2011.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni:
– uravnoteženost upravičenih stroškov
projekta z njegovimi obsegom in vsebino
(zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti);
– da prihodki projekta ne presegajo odhodkov projekta.
Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje
s strani Ministrstva, so sestavljeni izključno
iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi prijavitelja. Upravičeni stroški so
tisti, ki so:
– nujno potrebni za uspešno izvedbo
projekta in so vezani izključno na izvedbo
projekta;
– opredeljeni v prijavi prijavitelja;
– skladni z načeli dobrega finančnega
poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti
in stroškovne učinkovitosti;
– dejansko nastali;
– prepoznavni in preverljivi;
– podprti z izvirnimi dokazili;
– niso in ne bodo istočasno financirani
od drugih sofinancerjev projekta.
4. Razpisna področja in podpodročja
Ministrstvo na področju uprizoritvene
umetnosti razpisuje dva razpisni področji:
1. Produkcija in Postprodukcija v Sloveniji:
– podpodročje Produkcija v Sloveniji;
– podpodročje Postprodukcija v Sloveniji.
2. Prvi projekti:
– podpodročje Prvi projekt mladega avtorja;
– podpodročje Prvi projekt producenta.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1. Produkcija in Postprodukcija v Sloveniji:
– podpodročje Produkcija v Sloveniji;
– podpodročje Postprodukcija v Sloveniji.
5.1.1. Pogoji za sodelovanje na razpisnem področju Produkcija in Postprodukcija
v Sloveniji
Na razpis se lahko na podpodročji Produkcija v Sloveniji in Postprodukcija v Sloveniji prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne
pogoje:
– da kot javni zavodi v letu 2011 niso
neposredno pozvani k predložitvi pro-
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grama dela in finančnega načrta za leto
2012 s strani Ministrstva ali da kot prijavitelji projekta javnih kulturnih programov
niso bili izbrani na javnem razpisu JPRPROG-2010-2013 oziroma katerih večletni
projekti niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-VP-2010-2013, z izjemo projektov
s podpodročja Organizacija mednarodnih
festivalov in platform;
– da so pravne osebe ali samostojni
podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji, ali so samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva, ki delujejo na razpisanem
področju;
– da so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Ministrstva v letih 2010 in 2011, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti;
– da ne prijavljajo projektov, ki so bili
v letu 2011 oziroma za leto 2012 že izbrani na katerem od javnih letnih in/ali štiriletnih projektnih razpisov Ministrstva oziroma
na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti in/ali Javne agencije za knjigo RS;
– da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti
realizirani v letu 2012;
– da prijavljajo projekte, katerih zaprošeni zneski financiranja ne presegajo najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki je
opredeljene na posameznem podpodročju;
– da so edini prijavitelji projekta;
– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov
z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva,
skladno z Zakonom o dostopnosti informacij
javnega značaja in Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju
pogojev iz točke 5.1.1. s podpisanimi izjavami v predpisanem prijavnem obrazcu
za področje Produkcija in Postprodukcija
v Sloveniji.
5.1.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
razpisnem podpodročju Produkcija v Sloveniji:
Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji,
– ki so kadarkoli v obdobju 2009–2011
realizirali vsaj tri produkcije s področja uprizoritvene umetnosti;
– ki prijavljajo največ dva projekta, ki bosta v celoti realizirana v letu 2012;
– ki za izvedbo projekta zaprošajo za
največ 70% celotne vrednosti projekta in za
največ 15.000,00 €.
5.1.3. Posebni pogoji za sodelovanje
na razpisnem podpodročju Postprodukcija
v Sloveniji:
Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji,
– ki so nosilci oziroma producenti projekta (in ne zgolj organizatorji postprodukcije);
– ki v okviru enega prijavljenega projekta zaprošajo za sofinanciranje najmanj treh
njegovih ponovitev (postprodukcije) v Sloveniji, ki bodo v celoti realizirane v letu 2012;
– ki prijavljajo največ dva projekta, ki bosta v celoti realizirana v letu 2012;
– ki za izvedbo projekta zaprošajo za
največ 50% celotne vrednosti projekta in za
največ 6.000,00 €.
5.2. Prvi projekti:
– podpodročje Prvi projekt mladega avtorja;
– podpodročje Prvi projekt producenta.
5.2.1. Splošni pogoji za sodelovanju na
razpisnem področju Prvi projekti:
Na razpis se lahko na podpodročji Prvi
projekti mladega avtorja in Prvi projekt pro-

ducenta prijavijo prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da kot javni zavodi v letu 2011 niso
neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2012
s strani Ministrstva;
– da kot avtorji ali producenti na področju uprizoritvene umetnosti še niso bili sofinancirani iz proračuna Republike Slovenije,
namenjenega za kulturo – z izjemo uveljavljenih producentov, ki prijavljajo prvi projekt
mladega avtorja na podpodročju Prvi projekt
mladega avtorja;
– da so fizične osebe (samozaposleni
na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva, ali posamezniki), ki delujejo na
razpisanem področju in imajo stalno prebivališče v RS;
– da kot fizične osebe v letu 2012 ne
bodo presegli starosti 27 let;
– da so kot pravne osebe registrirani za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti
ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in niso bili ustanovljeni/registrirani pred
letom 2007 – z izjemo uveljavljenih producentov, ki prijavljajo prvi projekt mladega
avtorja na podpodročju Prvi projekt mladega
avtorja;
– da kot uveljavljeni producenti, ki so bili
na področju uprizoritvene umetnosti izbrani
na javnem razpisu JPR-PROG-2010-2013
ali JPR-VP-2010-2013, prijavljajo največ en
projekt mladega avtorja, ki ni vključen v sklop
večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani
na javnem razpisu JPR-VP-2010-2013, oziroma ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati
znotraj izbranega programa na javnem razpisu JPR-PROG-2010-2013;
– da so kot uveljavljeni producenti in
pogodbene stranke Ministrstva v letih 2010
in 2011, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti;
– da ne prijavljajo projekta, ki je bil v letu
2011 oziroma za leto 2012 že izbran na katerem od javnih letnih in/ali štiriletnih projektnih razpisov Ministrstva oziroma na razpisih
Filmskega sklada RS, Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti in/ali Javne agencije
za knjigo RS;
– da prijavljajo projekt, ki bo v celoti realiziran v letu 2012;
– da prijavljajo projekt, katerega zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki je
opredeljena na posameznem podpodročju;
– da so edini prijavitelj projekta;
– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov
z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva,
skladno z zakonom o dostopnosti informacij
javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov.
Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz točke 5.2.1., s podpisanimi izjavami
v predpisanem prijavnem obrazcu za področje Prvi projekti.
5.2.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
razpisnem podpodročju Prvi projekt mladega avtorja:
Na razpis se lahko na podpodročju Prvi
projekt mladega avtorja prijavijo prijavitelji:
– avtorji (fizične osebe), ki prijavljajo največ en prvi projekt, ki bo v celoti realiziran
v letu 2012, ter v letu 2012 ne bodo presegli
starosti 27 let
ali
uveljavljeni producenti, ki prijavljajo največ en prvi projekt mladega avtorja, ki v letu
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2012 ne bo presegal starosti 27 let in katerega projekta bo v celoti realiziran v letu 2012;
– ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 4.000,00 €.
5.2.3. Posebni pogoji za sodelovanje na
razpisnem podpodročju Prvi projekt producenta:
Na razpis se lahko na podpodročju Prvi
projekt producenta prijavijo prijavitelji:
– producenti (s statusom pravne osebe),
ki prijavljajo največ en prvi projekt, ki bo v celoti realiziran v letu 2012, ter ki niso bili ustanovljeni/registrirani pred letom 2007
ali
producenti (samozaposleni na področju
kulture, vpisani v razvid Ministrstva), ki prijavljajo največ en prvi projekt, ki bo v celoti
realiziran v letu 2012, ter v letu 2012 ne bodo
presegli starosti 27 let;
– ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 4.000,00 €.
6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih
na Ministrstvu imenuje minister, pristojen za
kulturo.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo
pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora
vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe,
bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
spremeni odločitev in s prijaviteljem projekta
ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogodbenih obveznosti razveže že sklenjeno
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa
zahteva povračilo sredstev.
Opozorilo:
V primeru,
– če se prijavitelj z istim projektom prijavi
na ta razpis več kot enkrat,
– če prijavitelj prijavi več projektov od dovoljenih v okviru pogojev na posameznem
področju in podpodročju, ali
– če isti projekt na razpis prijavi več prijaviteljev,
se vse vloge prijavitelja, zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev (kot
neupravičene osebe).
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se
ne vrača!
7. Razpisni kriteriji
Kriteriji za posamezna razpisna področja
in podpodročja so ovrednoteni s točkami, pri
čemer je pri posameznem kriteriju navedena
najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt
je 100 točk.
7.1. Razpisni kriteriji za področje Produkcija in Postprodukcija v Sloveniji
7.1.1. Podpodročje Produkcija v Sloveniji:
1. Reference avtorjev in izvajalcev (aktualna in kakovostna ponudba avtorja, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in
podizvajalcev projekta);

10

2. Reference prijavitelja projekta (aktivnosti in dosežki prijavitelja, prepoznavnost prijavitelja v slovenskem kulturnem
prostoru in v očeh strokovne javnosti);

9+1*

3. Izkazovanje izvirne zasnove ter ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi (izvirnost, razvoj in nadgradnja umetniških
ustvarjalnih postopkov, aktualnost izbrane tematike, sodobnost oblik uprizoritvene umetnosti, vsebinska zaokroženost in
celovitost projekta, tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta, …);

25

4. Produkcijska zahtevnost (obseg produkcije, organizacijska zahtevnost, predvideno število izvajalcev, …);

5
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5. Finančna ovrednotenost projekta (glede na obseg in vsebino finančno realno ovrednoten in uravnotežen projekt, višina
deleža lastnih in pridobljenih sredstev, realna izvedljivost projekta glede na njegovo vsebinsko in finančno zasnovo, …);

10

6. Stopnja komercialne naravnanosti;

5

7. Vključevanje partnerjev in soorganizatorjev;

5

8. Obseg in dostopnost projekta (izdelanost terminskega plana realizacije produkcije in postprodukcije v letu 2012
s poudarkom na teritorialni in časovni razpršenosti v slovenskem prostoru – več ponovitev na različnih prizoriščih skozi
vse leto 2012, skladnost postprodukcijskega načrta z zasnovo projekta, dostopnost obiskovalcem, dostopnost informacij
o projektu, …);

10

9. Izkazovanje raznolikosti uprizoritvenega izraza, pomembnost za razvoj uprizoritvene umetnosti.

20

Skupaj

100

* Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu, prejme dodatno točko.
7.1.2. Podpodročje Postprodukcija v Sloveniji:
1. Reference prijavitelja projekta (prepoznavnost prijavitelja projekta v slovenskem kulturnem prostoru in v očeh strokovne
javnosti);

9+1*

2. Stopnja umetniške kvalitete, trajnost in odmevnost projekta (odmevnost projekta s strani strokovne in širše javnosti
v slovenskem in širšem kulturnem prostoru, priznanja in nagrade, …);

30

3. Produkcijska zahtevnost (obseg produkcije, organizacijska zahtevnost, predvideno število izvajalcev, …);

5

4. Finančna ovrednotenost projekta (glede na obseg in vsebino finančno realno ovrednoten in uravnotežen projekt, višina
deleža lastnih in pridobljenih sredstev, realna izvedljivost projekta glede na njegovo vsebinsko in finančno zasnovo, …);

10

5. Stopnja komercialne naravnanosti;

5

6. Obseg in dostopnost projekta (izdelanost terminskega plana realizacije postprodukcije v letu 2012 s poudarkom na
teritorialni in časovni razpršenosti v slovenskem prostoru – več ponovitev na različnih prizoriščih skozi vse leto 2012,
skladnost postprodukcijskega načrta z zasnovo projekta, dostopnost obiskovalcem, dostopnost informacij o projektu, …);

20

7. Izkazovanje raznolikosti uprizoritvenega izraza, pomembnost za razvoj uprizoritvene umetnosti.

20

Skupaj

100

*Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu, prejme dodatno točko.
7.2. Razpisni kriteriji za področje Prvi Projekti
7.2.1. Podpodročje Prvi projekt mladega avtorja:
1. Izkazana posebna nadarjenost perspektivnega mladega avtorja (študijska produkcija, priporočila, medijski odzivi …);

25

2. Izkazovanje izvirne zasnove ter ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi (izvirnost, razvoj in nadgradnja umetniških
ustvarjalnih postopkov, aktualnost izbrane tematike, sodobnost oblik uprizoritvene umetnosti, vsebinska zaokroženost in
celovitost projekta, …);

40

3. Tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta;

10

4. Finančna ovrednotenost projekta (glede na obseg in vsebino finančno realno ovrednoten in uravnotežen projekt, višina
deleža lastnih in pridobljenih sredstev, realna izvedljivost projekta glede na njegovo vsebinsko in finančno zasnovo, …);

10

5. Stopnja komercialne naravnanosti;

5

6. Raznolikost uprizoritvenega izraza projekta; pomembnost za razvoj uprizoritvene umetnosti.

10

Skupaj

100

7.2.2. Podpodročje Prvi projekt producenta:
1. Reference ter aktualna in kakovostna ponudba avtorja, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev projekta;
ali izkazana posebna nadarjenost mladih izvajalcev in podizvajalcev projekta (študijska produkcija, priporočila, medijski
odzivi …);

10

2. Izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi (izvirnost, razvoj in nadgradnja umetniških ustvarjalnih
postopkov, aktualnost izbrane tematike, sodobnost oblik uprizoritvene umetnosti, vsebinska zaokroženost in celovitost
projekta, …);

30

3. Tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta;

15

4. Finančna ovrednotenost projekta (glede na obseg in vsebino finančno realno ovrednoten in uravnotežen projekt, višina
deleža lastnih in pridobljenih sredstev, realna izvedljivost projekta glede na njegovo vsebinsko in finančno zasnovo, …);

20
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5. Obseg in dostopnost projekta (izdelanost terminskega plana realizacije produkcije in postprodukcije v letu 2012
s poudarkom na teritorialni in časovni razpršenosti v slovenskem prostoru – več ponovitev na različnih prizoriščih skozi
vse leto 2012, skladnost postprodukcijskega načrta z zasnovo projekta, dostopnost obiskovalcem, dostopnost informacij
o projektu, …);

10

6. Stopnja komercialne naravnanosti.

5

7. Raznolikost uprizoritvenega izraza projekta; pomembnost za razvoj uprizoritvene umetnosti.

10

Skupaj

100

8. Uporaba kriterijev
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami,
pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk.
Najvišje možno število prejetih točk za projekt
je 100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki
prejmejo najmanj 81 točk. Višina odobrenih
sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od
81 do 100 točk), obsega in realne finančne
zahtevnosti projekta ter okvira sredstev, ki so
namenjena razpisu.
Ministrstvo bo v letu 2012 na podpodročju
Produkcija v Sloveniji sofinanciralo predvidoma pet projektov, na podpodročju Postprodukcija v Sloveniji predvidoma šest projektov
in na področju Prvi projekti predvidoma dva
projekta.
9. Predvidena vrednost sredstev: predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet projektnega razpisa,
oznaka JPR-UUM-2012, je: 82.000,00 €.
10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju
proračuna RS.
Dodeljena proračunska sredstva se bodo
izplačevala na podlagi izstavljenih zahtevkov
za izplačilo, katerim bodo priložene kopije računov za posamezne upravičene stroške.
11. Razpisni rok: razpis se prične 23. 12.
2011 in se zaključi 23. 1. 2012.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– Besedilo projektnega razpisa, oznaka
JPR-UUM-2012,
– prijavni obrazec za področje Produkcija
in Postprodukcija v Sloveniji (z navedbo obveznih prilog);
– prijavni obrazec za področje Prvi projekti (z navedbo obveznih prilog).
Prijavitelj mora ob prijavi posameznega
projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec za
področje, na katero prijavlja projekt (obrazec vključuje identifikacijske podatke, izjave
o izpolnjevanju pogojev, opredelitve projekta,
navedbe obveznih prilog);
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu
za posamezno razpisno področje oziroma
podpodročje.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva, med uradnimi urami (vsak ponedeljek
in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do
12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva
za kulturo, www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi
vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa.

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
13. Oddaja in dostava vlog
13.1. Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
13.2. Vloga mora biti najpozneje do
vključno 23. 1. 2012, v poslovnem času
Ministrstva za kulturo, predložena glavni
pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na
projektni razpis z oznako JPR-UUM-2012 in
z obvezno navedbo osnovnega področja (in
podpodročja) (npr. Uprizoritvena umetnost,
področje Prvi projekti, podpodročje Prvi projekt mladega avtorja). Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv in
naslov (sedež).
14. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 23. 1.
2012 oziroma do vključno tega dne ni bila
v poslovnem času Ministrstva predložena
glavni pisarni Ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na
razpis prispela kot formalno nepopolna in
je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet
dnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev
določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge prijavitelja.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je
možno le v razpisnem roku z oznako, na
katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi
vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni
od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.

15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po
zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
30. 1. 2012, ob 10. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
za izbiro kulturnih programov in kulturnih
projektov, in največ do vrednosti, določenih
z državnim proračunom.
Opozorilo:
Prijavitelje opozarjamo, da je v postopku
javnega razpisa JPR-UUM-2012 in skladno
s Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto
2011 potrebno v razpisnem postopku pred
izdajo odločbe zaprositi za predhodno odobritev predvidenega zneska sofinanciranja
projekta Ministrstvo za finance, saj Ministrstvo zaradi likvidnostnega položaja proračuna ne sme prevzemati finančnih obveznosti
brez predhodne odobritve Ministrstva za finance.
Kolikor soglasje s strani Ministrstva za
finance ne bo izdano, Ministrstvo projektov, predlaganih za sofinanciranje, ne bo
moglo sofinancirati.
16. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom: Staša Cetinski, stasa.cetinski@gov.si.
Uradne ure za posredovanje informacij
po telefonu in elektronskih medijih Ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek,
od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da
se prijavitelji udeležijo javnih inštrukcij, ki
bodo potekale 4. 1. 2012, ob 10. uri, v prostorih Ministrstva, Maistrova 10, sejna soba
v pritličju.
17. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se lahko seznanijo
z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), ali na spletnih
straneh ministrstva, www.mk.gov.si, kot je
navedeno pod točko 12.
Ministrstvo za kulturo
Št. 628/2011
Ob-5897/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo in
Uradni list RS, 56/08, 4/10 in 20/11), ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni
list RS, št. 43/10; v nadaljevanju: Pravilnik),
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) in Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in
občinskih proračunov za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 74/11) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja
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javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju
intermedijske umetnosti, ki jih bo v letu
2012 sofinancirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR-IUM-2012)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa, razpisna področja
in cilji razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov:
– nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani
na javnem razpisu JPR-PROG-2010-2013
oziroma prijavljeni projekti niso vključeni
v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so
bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPRVP-2010-2013,
– javnih zavodov, ki v letu 2011 niso
neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2012
s strani Ministrstva,
– ter fizičnih oseb, ki delujejo na področju
intermedijske umetnosti.
Razpis se nanaša na ustvarjanje in posredovanje javnih kulturnih dobrin v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru na
področju intermedijske umetnosti.
Ministrstvo bo kulturne projekte na področju intermedijske umetnosti v letu 2012
v okviru projektnega razpisa, oznaka JPRIUM-2012, podpiralo v skladu z naslednjimi
dolgoročnimi cilji: podpiranje vrhunskih, kakovostnih, izvirnih, prepoznavnih, po izrazu
raznolikih in prodornih projektov s področja
umetnosti v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru, povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in vrhunske ustvarjalnosti na
celotnem območju Slovenije, spodbujanje
sodelovanja med nevladnim in javnim sektorjem ter obeh z mednarodnimi partnerji,
podpiranje uvrstitev projektov na priznane
mednarodno uveljavljene in profilirane festivale in prireditve na referenčnih prizoriščih
v tujini, neposredno podpiranje vrhunskih
ustvarjalcev in poustvarjalcev ter spodbujanje mobilnosti vrhunskih umetnikov in njihovih del.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi
v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnem področju.
Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja
kulture.
Posamezniki (fizične osebe) so avtorji, ki
delujejo na razpisnem področju.
Samozaposleni na področju kulture so
fizične osebe, ki so vpisane v razvid Ministrstva in ki delujejo na razpisnem področju.
Odgovorna oseba prijavitelja projekta je
odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta ali izvajalca, ki poslovno
in vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno
organizacijo, oziroma posameznik v vlogi
avtorja.
Podpodročja: razpisno področje intermedijske umetnosti se deli na ločena podpodročja, ki so vsebinsko opredeljena (na primer:
Produkcija in postprodukcija v Sloveniji).
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Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2012, njegovo vsebino in celotni obseg pa je mogoče
razbrati iz prijaviteljeve v celoti izpolnjene
prijavne dokumentacije.
Referenčna prizorišča so tista, katerih
primarna dejavnost je organiziranje sodobnih intermedijskih umetniških projektov. Dokazujejo se z medijskimi odzivi, ki presegajo
lokalne razmere in ki izkazujejo udeležbo
mednarodno priznanih strokovnjakov s področja intermedijske umetnosti, ki z dosedanjim delom dokazujejo usposobljenost za
najbolj zahtevne kuratorske naloge.
Delovna štipendija je oblika neposredne
podpore ustvarjalcem in je namenjena zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno
in raziskovalno delo mladih samozaposlenih avtorjev v kulturi, prav tako mobilnosti
mladih samozaposlenih umetnikov na intermedijskem področju ter posledično kasnejši
vzpostavitvi kvalitetne umetniške produkcije, pomembne za razvoj intermedijskega področja. Projektni razpis omogoča dodelitev
delovnih štipendij, ki so namenjene izključno
samozaposlenim fizičnim osebam do 36 leta
starosti. Za delovno štipendijo lahko zaprosi
tudi posameznik, ki izkazano deluje v skupini, vendar lahko na istem razpisu kandidira
le en član skupine in le na enem umetnostnem področju. Za delovno štipendijo ne
morejo kandidirati direktorji in predsedniki
nevladnih, zasebnih kulturnih organizacij in
javnih zavodov v obdobju, ko izvajajo večletne kulturne programe, ki jih sofinancira
Ministrstvo za kulturo.
Koprodukcija je posamična umetniška
aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu
zaključena projektna celota, združuje prvine
različnih umetniških praks, ter bo izvedena
v letu 2012. Nastane kot rezultat projektnega partnerstva.
Koprodukcija je enakovreden odnos dveh
ali več subjektov s statusom pravne osebe,
registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih
dobrin v Sloveniji, ki združijo sredstva in kreativne potenciale za uresničitev skupnega
projekta. Koprodukcija pomeni, da so vsi partnerji odgovorni za realizacijo projekta, pri čemer je sporazumni prijavitelj projekta le eden,
čeprav vsi partnerji nosijo enako odgovornost do izvedbe koprodukcijskega projekta.
Za vse partnerje veljajo enaka pravila, kot da
gre za samostojen projekt enega prijavitelja, to je, da prispevajo tudi dodatni finančni
vložek, ki ni vezan na njihov siceršnji vložek
v prostoru, tehniki, kadrih ali storitvah.
Koprodukcijska razmerja ureja pogodba,
v kateri so jasno opredeljene odgovornosti
in dolžnosti posameznega partnerja ter natančno razmejene vse obveznosti (finančne,
vsebinske, izvedbene). Podpisana pogodba
med partnerji je obvezna priloga k prijavi
koprodukcijskega projekta. V pogodbi morajo biti opredeljena medsebojna razmerja
in ovrednoteni deleži med koproducenti. Koprodukcijsko pogodbeno razmerje prinaša
vsem partnerjem enakovredne reference.
Soorganizatorstvo je odnos dveh ali več
prijaviteljev z različnim statusom, subjektov
s statusom pravne osebe ali fizičnih oseb, ki
s svojimi deleži (prostor, kadri, storitve, tehnična podpora in druga sredstva) pristopijo
k realizaciji projekta. Vložek soorganizatorjev je finančno ovrednoten, pravice, odgovornosti in dolžnosti za izvedbo projekta nosi
izključno prijavitelj. Soorganizatorstvo ni ko-

produkcija, lahko pa je v njej vsebovana.
Pri koprodukciji so vsi udeleženci odgovorni
za izvedbo projekta, pri soorganizatorstvu
pa nosi odgovornost in dolžnost za izvedbo
projekta zgolj prijavitelj, drugi soorganizatorji
pa le v dogovorjenem obsegu sodelujejo
s prostorom, opremo, storitvami ipd.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 70% predvidenih stroškov oziroma največ 10.000,00 €.
Izjema sta podpodročji Delovne štipendije,
kjer je ta nominalno določena z 8.000,00 €
bruto, in Gostovanja na referenčnih prizoriščih v mednarodnem prostoru, kjer lahko
zaprošeni znesek znaša največ 50% celotne
vrednosti projekta, oziroma 10.000,00 €.
Na področju intermedijske umetnosti Ministrstvo za kulturo kot upravičene stroške
na podpodročju Produkcija in postprodukcija
v Sloveniji priznava naslednje najnižje bruto
obsege avtorskih honorarjev (razstavnin):
najmanj 300,00 € za osebno razstavo/projekt iz tekoče produkcije, najmanj 1.100,00 €
za pregledno razstavo in najmanj 2.100,00 €
za retrospektivno razstavo. Skladno s prednostnimi kriteriji razpisa bodo višje podprti
projekti, ki predvidevajo stimulativno vrednotenje avtorskega dela. Materialni stroški
ne smejo presegati 30% zaprošene vrednosti projekta, oprema, infrastrukturni stroški
in reprezentanca pa niso projektno priznani
stroški.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov (stroškov) in prihodkov celotnega
projekta, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo. Preseganje prihodkov glede na predvidene odhodke pomeni, da projekt ustvarja
dobiček in ne potrebuje sofinanciranja iz
naslova proračunskih sredstev.
3. Osnovna razpisna podpodročja
Opredelitev podpodročij razpisa je dodatno navedena v prijavnih obrazcih št. 3, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.
Projektni razpis obsega naslednja podpodročja:
– Produkcija in postprodukcija v Sloveniji;
– Gostovanja na referenčnih prizoriščih
v mednarodnem prostoru;
– Delovne štipendije.
4. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji
projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne in posebne razpisne
pogoje:
4.1. Splošni pogoji:
– da kot javni zavodi v letu 2011 s strani Ministrstva niso neposredno pozvani
k predložitvi programa dela in finančnega
načrta za leto 2012 (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2) ali da kot prijavitelji projekta javnih
kulturnih programov niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2010-2013 oziroma njihovi prijavljeni projekti niso vključeni
v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so
bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPRVP-2010-2013;
– da so pravne osebe ali samostojni
podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan
obrazec 2);
– ali so samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva, ali posamezniki, ki delujejo na področju intermedij-
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ske umetnosti (obvezno dokazilo: seznam
del izključno na intermedijskem področju) in
imajo stalno prebivališče v RS;
– da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2012 (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan
obrazec 2);
– da so v primeru, da so že bili pogodbena stranka Ministrstva, izpolnjevali vse
pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo:
originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2);
– da predlagajo projekte, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev ter
upoštevajo najnižje zneske avtorskih honorarjev, opredeljene v 2. točki razpisa (Obvezno dokazilo – podpisan obrazec 2 in
navedba razstavnine v finančni konstrukciji
projekta);
– da ne prijavljajo projektov, ki so bili
v letu 2011 oziroma za leto 2012 že izbrani
na katerem od javnih letnih in/ali štiriletnih
projektnih razpisov Ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2);
– da ne prijavljajo projektov, izbranih
na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti in Javne
agencije za knjigo RS (obvezno dokazilo:
originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2);
– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov
z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva,
skladno z Zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu
osebnih podatkov, glede javne dostopnosti
same vloge pa velja status avtorskega dela
in zaščita poslovne tajnosti (originalna izjava
prijavitelja – podpisan obrazec 2);
– da se prijavitelj z istim projektom na
razpis prijavi samo enkrat (nadaljevanje in
variacije projektov iz preteklih let niso predmet tega razpisa);
– da za isti projekt na poda vlogo le en
prijavitelj;
– da se v primeru ustvarjanja v umetniški
skupini, za delovno štipendijo na isti razpis
prijavi le en posameznik in samo na eno
področje umetnosti (glasba, intermedijska,
likovna in uprizoritvena umetnost);
– da ne kandidirajo za delovno štipendijo
dve leti zapored.
4.2. Posebni pogoji na posameznih podpodročjih razpisa:
4.2.1. Podpodročje Produkcija in postprodukcija v Sloveniji
Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji,
ki poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje
posebne pogoje
– katerih osnovno področje ustvarjanja
je bilo vsaj v obdobju 2009–2011 pretežno
vezano na področje intermedijske umetnosti in so kadarkoli v obdobju 2009–2011
na referenčnih prizoriščih izvedli vsaj 3 odmevne samostojne projekte (produkcije ali
postprodukcije);
– katerih najvišja zaprošena vsota za
projekt znaša največ 70% celotne vrednosti
projekta in ne presega 10.000,00 €;
– ki na podpodročje prijavljajo največ
en projekt;
– da za isti projekt na razpis poda vlogo
le en prijavitelj (tudi v primeru koprodukcije);
– ki, v primeru, da je prijavitelj samozaposlen v kulturi, zaproša izključno za sofinanciranje svojega avtorskega projekta;
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– ki, v primeru, da je prijavitelj posameznik, ki ni vpisan v razvid samozaposlenih
v kulturi pri Ministrstvu za kulturo, zaproša
izključno za sofinanciranje svojega avtorskega honorarja za lastni avtorski projekt.
Koprodukcije: Prijava projekta v obliki
koprodukcije je na področju intermedijske
umetnosti predvidena na podpodročjih Produkcija in postprodukcija v Sloveniji ter Gostovanja na referenčnih prizoriščih v mednarodnem prostoru. V primeru koprodukcije
na podpodročju Produkcija in postprodukcija
v Sloveniji lahko prijavitelj zaprosi za največ
16.000 €, enako na podpodročju Gostovanja
na referenčnih prizoriščih v mednarodnem
prostoru, kjer pa mora tuj koproducent pokrivati vsaj 50% celotne vrednosti projekta.
Producentska oblika koprodukcij ni namenjena fizičnim osebam in samozaposlenim
v kulturi.
4.2.2. Podpodročje Gostovanja na referenčnih prizoriščih v mednarodnem prostoru
Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji,
ki poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje
posebne pogoje:
– katerih osnovno področje ustvarjanja je
bilo v obdobju 2009–2011 pretežno vezano
na področje intermedijske umetnosti in so
imeli kadarkoli v obdobju 2009–2011 vsaj
dva samostojno realizirana projekta v okviru
referenčnega tujega prizorišča;
– ki izkazujejo originalno vabilo tujega
organizatorja ali producenta v okviru referenčnega tujega prizorišča, ta pa objektivno
in zavezujoče prevzema tudi vsaj polovico
celotne vrednosti konkretnega gostovanja
v tujini.
– ki zagotavljajo strokovno izvedbo projekta (obvezna priloga: Izjava tujega organizatorja ali producenta);
– ki na podpodročje prijavljajo največ
en projekt;
– zaprošajo za največ 50% celotnih predvidenih stroškov na projekt in za največ
10.000,00 € (izjema so koprodukcije, kjer
lahko zaprosijo za največ 16.000,00 €).
– ki, v primeru, da je prijavitelj samozaposlen v kulturi, zaproša izključno za sofinanciranje gostovanja svojega avtorskega
projekta;
– ki, v primeru, da je prijavitelj posameznik, ki ni vpisan v razvid samozaposlenih
v kulturi pri Ministrstvu, zaproša izključno
za sofinanciranje svojega avtorskega honorarja za gostovanje lastnega avtorskega
projekta.
4.2.3. Podpodročje Delovne štipendije
Na razpisu lahko sodelujejo samozaposleni, ki poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:
– da so kot intermedijski umetniki vpisani v razvid samozaposlenih na področju
kulture;
– ki še niso dopolnili 36 let starosti;
– da so v letu 2011 izvedli vsaj dva odmevna samostojna intermedijska projekta
ali da kot mladi podiplomski avtorji intermedijskega področja izkazujejo odmevno
študijsko produkcijo, nagrade in ustrezna
strokovna priporočila na področju intermedijske umetnosti;
– da skladno s pomenom podpodročja
Delovna štipendija (točka 2.) izkazujejo
ustrezno utemeljeno motivacijsko pismo,
ki vključuje tudi celoten delovni načrt prijavitelja na intermedijskem področju za leto
2012;
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– so vpisani v razvid samozaposlenih na
področju kulture pri Ministrstvu za kulturo
RS in vsaj zadnja tri leta delujejo izrazito na
področju intermedijske umetnosti;
– se na razpisno področje intermedijske
umetnosti prijavljajo le z vlogo za delovno
štipendijo;
– v letu 2012 niso prejemniki kake druge
štipendije iz državnega proračuna;
– da v letu 2011 niso bili prejemniki delovne štipendije na razpisu JPR-UM-2011;
– da se v primeru ustvarjanja v umetniški
skupini, za delovno štipendijo na isti razpis
prijavi le en posameznik in samo na eno
umetnostno področje;
– da niso direktorji ali predsedniki nevladnih, zasebnih kulturnih organizacij in javnih
zavodov v obdobju, ko izvajajo večletne kulturne programe, ki jih sofinancira Ministrstvo
za kulturo.
4.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za intermedijsko
področje izmed zaposlenih na ministrstvu
imenuje minister.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog
s strani prijavitelja je možno le do preteka
razpisnega roka, z oznako, na katero vlogo
se dopolnitev oziroma sprememba nanaša.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo
pisno pozvani na dopolnitev s strani Ministrstva. V tem primeru mora prijavitelj vlogo
dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za
dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali
jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo
izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta, spremeni odločitev o sofinanciranju
in s prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju dotedanjih pogodbenih obveznosti prijavitelja razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Opozorilo:
V primeru,
– če se prijavitelj z istim projektom (oziroma štipendijo ali rezidenčno udeležbo) prijavi na ta razpis več kot enkrat,
– če prijavitelj prijavi več projektov od
dovoljenih,
– če isti projekt na razpis prijavi več prijaviteljev,
– če za delovno štipendijo na istem razpisu, ne glede na področja umetnosti, kandidira več kot en član umetniške skupine,
– če elektronska verzija vlog ni v celoti
identična s tiskano verzijo (tudi podpisi in
žigi),
se vse vloge prijavitelja zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih in posebnih
pogojev (kot neupravičene osebe).
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se
ne vrača, prijaviteljeva vloga pa, tudi če ni
bila izbrana, ohranja zaščiten status avtorskega dela oziroma poslovne tajnosti.
Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2,
117/06-ZDavP-2 – v nadaljevanju: ZDIJZ)
informacijo javnega značaja opredeljuje kot:
»Informacija javnega značaja je informacija,
ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega
gradiva (V nadaljnem besedilu: dokument),
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ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju
z drugim organom, ali pridobil od drugih
oseb.«. Prijavitelje na javni razpis zato opozarjamo, naj tiste dele vloge, v katerih se
nahajajo zaupni podatki, posebej označijo
kot poslovno tajnost. Vsi tisti deli vloge, ki
ne bodo posebej označeni kot poslovna tajnost, bodo, ob morebitni zahtevi do vpogleda s strani drugih prijaviteljev, posredovani
v pregled skladno z ZDIJZ.
5. Razpisni kriteriji
5.1. Razpisni kriteriji za produkcije, post
produkcije ter gostovanja na referenčnih prizoriščih v mednarodnem prostoru:
Vsebinski del vloge

max.

Tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta

5

Sodobnost izbrane tematike

5

Sodobnost predvidenih izraznih sredstev

5

Referenčnost vloge na intermedijskem področju

5

Relevantnost vloge glede izpolnjevanja ciljev razpisa

5

Finančna konstrukcija
Glede na obseg in vsebino realno ovrednotena finančna konstrukcija

5

Skrb za stimulativno vrednotenje avtorskega dela

5

Delež pridobljenih dodatnih finančnih virov z dokazili sofinancerjev

5

Izvedljivost projekta
Aktualnost intermedijskega načina izvedbe projekta

5

V vlogi izkazane operativne sposobnosti prijavitelja kot producenta

5

Izvedljivost projekta glede na vsebinsko in finančno zasnovo

5

Reference prijavitelja in izvajalcev
Referenčnost prijavitelja na intermedijskem področju

5

Izražena možnost za uveljavljanje mladih umetnikov

5

Promocija projekta
Predvidene promocijske aktivnosti

5

Referenčnost prizorišč(a)

5

Učinek in trajnost projekta
Pričakovana odmevnost projekta in preseganja lokalnih interesov

5

Povezovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami ter samozaposlenimi

5

Predvideno število postprodukcij

5

Dostopnost
Stopnja vpetosti v mobilnost avtorjev in njihovih del
Predvideno število obiskovalcev

5
5

Skupaj

100

0

Obrazložitev točkovanja: 5 točk = zelo
dobro, 4 točke = dobro, 3 točke = sprejemljivo, 2 = točki manj sprejemljivo, 1 točka
= nesprejemljivo.
5.2. Razpisni kriteriji za delovne štipendije:
max.
Reference avtorjevega dela, s poudarkom na obdobju 2010–2011: obseg in aktualnost njegovega opusa v tem
obdobju in/ali izkazana posebna nadarjenost mladega ustvarjalca (študijska produkcija, priporočila, medijski odzivi
na intermedijskem področju ipd.)

20

Izvirnost avtorjevega dela

20

Prepoznavnost avtorjevega dela v slovenskem kulturnem in/ali mednarodnem prostoru

20

skladno s pojmom delovne štipendije izdelano motivacijsko pismo, usklajeno z delovnim načrtom za leto 2012

20

Relevantnost vloge glede na prispevek k razvoju področja

20

Skupaj

100

0

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Obrazložitev točkovanja: točkovanje je
smiselno enako kot pri projektih (5 točk =
zelo dobro, 4 točke = dobro, 3 točke = sprejemljivo, 2 = točki manj sprejemljivo, 1 točka
= nesprejemljivo), le da se glede na najvišje
možno število točk multiplicira s faktorjem 4
(ker je za posamezen kriterij najvišje možno
število predvidenih točk 20 točk).
6. Uporaba kriterijev
6.1. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo
v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni
kriteriji za posamezna razpisna podpodročja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je
pri posameznem kriteriju navedena najvišja
možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100
točk, sofinancirani pa so lahko projekti, ki
prejmejo najmanj 81 točk. Višina odobrenih
sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od
81 do 100 točk), obsega in realne finančne
zahtevnosti projekta ter okvira sredstev, ki
so namenjena razpisu.
6.2. Uporaba kriterijev za delovne štipendije:
Za posamezno delovno štipendijo je najvišje možno število prejetih točk 100 točk.
Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire prejeli najmanj 90 točk in ki
bodo v postopku izbire in vrednotenja ocenjeni višje.
Opozorilo
Prijavitelje opozarjamo, da je v postopku javnega razpisa JPR-IUM-2012, skladno s Pravilnikom o zaključku izvrševanja
državnega in občinskih proračunov za leto
2011, potrebno v razpisnem postopku pred
izdajo odločbe zaprositi za predhodno odobritev predvidenega zneska sofinanciranja
projekta Ministrstvo za finance, saj Ministrstvo za kulturo zaradi likvidnostnega položaja državnega proračuna ne sme prevzemati
finančnih obveznosti brez predhodne odobritve Ministrstva za finance.
Kolikor soglasje s strani Ministrstva za
finance ne bo izdano Ministrstvo za kulturo
projektov, predlaganih za sofinanciranje, ne
bo moglo sofinancirati.
7. Predvidena vrednost razpisa: predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za projektni razpis na intermedijskem področju z oznako JPR-IUM-2012
je 105.000,00 €; od tega največ 5 delovnih štipendij po 8.000,00 € bruto (skupaj
40.000,00 €) in največ 20 projektov (skupaj
65.000,00 €).
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2012
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Dodeljena proračunska sredstva se bodo
izplačevala na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, katerim bodo priložene
kopije računov za posamezne upravičene
stroške.
9. Razpisni rok: razpis se prične 23. 12.
2011 in se zaključi 23 1. 2012.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec);
– prijavni obrazec 2 (originalne izjave
o realizaciji in izpolnjevanju pogojev);
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– prijavni obrazec 3 (obrazci po podpodročjih z opredelitvami in navedbo obveznih
prilog).
Prijavitelj mora ob prijavi posameznega
projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce 1,
2 in 3,
– zahtevana obvezna dokazila in priloge ter
– elektronsko verzijo skenirane celotne
prijavne dokumentacije (na CD, DVD ali
USB pomnilniku), ki je v celoti identična s tiskano verzijo vloge.
Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo s spletne strani Ministrstva za
kulturo, www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse
druge podatke, povezane z izvedbo javnega
razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva, med uradnimi urami (vsak ponedeljek
in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do
12. ure in od 14. do 16. ure). Ministrstvo je
dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega
roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno
dokumentacijo tudi poslati.
11. Oddaja in dostava vlog
11.1. Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezno
podpodročje ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Tiskani vlogi mora prijavitelj v kuverti
priložiti tudi elektronsko verzijo skenirane
vloge na CD, DVD ali USB kompatibilnem
mediju, ki je v celoti identična s tiskano verzijo vloge.
Vloga mora biti najkasneje do 23. 12.
2011, v poslovnem času Ministrstva za kulturo predložena glavni pisarni na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti
ovojnici z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis« z oznako
»JPR-IUM-2012« in z obvezno navedbo področja »Intermedijska umetnost«). Na hrbtni
strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja:
uradni naziv in naslov (sedež).
12. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana
priporočeno na pošto do vključno 23. 12.
2012 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času Ministrstva za kulturo predložena
glavni pisarni Ministrstva za kulturo.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na
razpis prispela kot formalno nepopolna in
je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet
dnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev
določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge prijavitelja v tiskani in elektronski verziji.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je
možno le v razpisnem roku z oznako, na
katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi
vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni
od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
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Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Področje intermedijske
umetnosti: dr. Matjaž Šekoranja, matjaz.sekoranja@gov.si.
Uradne ure za posredovanje informacij
po telefonu in elektronskih medijih Ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od
9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se
prijavitelji z vprašanji glede razpisa obrnejo
na pristojne uslužbence Ministrstva v času
od 4. 1. 2012 do 11. 1. 2012, oziroma se
udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo 4. 1. 2012,
od 9. do 10. ure, v prostorih Ministrstva na
Maistrovi 10, sejna soba v pritličju.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se lahko seznanijo
z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), ali na spletnih
straneh Ministrstva, www.mk.gov.si, kot je
navedeno pod točko 10.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
30. 1. 2012, ob 10. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
za izbiro kulturnih programov in kulturnih
projektov, in največ do vrednosti, omogočeni
z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 628/2011
Ob-5898/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08, 94/09, 4/10 in 20/11) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju
likovne umetnosti, ki jih bo v letu 2012
sofinancirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR-LUM-2012)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa, razpisna področja
in cilji razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov:
– nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani
na javnem razpisu JPR-PROG-2010-2013
oziroma prijavljeni projekti niso vključeni
v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so
bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPRVP-2010-2013,
– javnih zavodov, ki v letu 2011 niso
neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2012
s strani Ministrstva,
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– ter posameznic in posameznikov, ki
delujejo na področjih umetnosti.
Razpis se nanaša na naslednja področja
ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih
dobrin v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru na področju likovne umetnosti:
1. Organizacija skupinskih študijsko, tematsko ali problemsko zastavljenih razstavnih projektov
2. Organizacija preglednih in retrospektivnih monografskih razstav
3. Avtorski projekti likovnih umetnikov
4. Delovne štipendije za nadarjene in
obetavne likovne umetnike do 35 leta starosti.
Ministrstvo bo kulturne projekte na
področju likovne umetnosti v letu 2012
v okviru projektnega razpisa, oznaka JPRLUM-2012, podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpiranje vrhunskih,
kakovostnih, izvirnih, po izrazu raznolikih
in prodornih projektov s področja likovne
umetnosti v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru; spodbujanje sodelovanja
in povezovanja; povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in vrhunske ustvarjalnosti na
celotnem območju Slovenije; neposredno
podpiranje ustvarjalcev in poustvarjalcev ter
spodbujanje mobilnosti vrhunskih in kakovostnih umetnikov in njihovih del.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi
v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji
projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo
naslednje
2/1. splošne pogoje:
– da so pravne osebe ali samostojni
podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan
obrazec 2);
– ali so samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva, ali posamezniki, ki delujejo na področju likovne
umetnosti in imajo stalno prebivališče v RS
(obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2 in številka vpisa
v razvid ali seznam del na področju likovne
umetnosti);
– da kot javni zavodi v letu 2011 niso
neposredno pozvani k predložitvi programa
dela in finančnega načrta za leto 2012 s strani Ministrstva, ali da kot prijavitelji projekta
javnih kulturnih programov niso bili izbrani
na javnem razpisu JPR-PROG-2010–2013
oziroma njihovi prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki
so bili izbrani na javnem razpisu z oznako
JPR-VP-2010-2013 (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja -podpisan obrazec
2);
– da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2012 (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan
obrazec 2);
– da so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Ministrstva v letih 2010 in 2011,
izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja
– podpisan obrazec 2);
– da predlagajo projekte, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki
so opredeljena na posameznih področjih,
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ter upošteva najnižje zneske razstavnin, tj.
najmanj 300 € za osebno razstavo iz tekoče
produkcije, najmanj 1.100 € za pregledno
razstavo in najmanj 2.100 € za retrospektivno razstavo, (Obvezno dokazilo – podpisan
obrazec 2 in navedba razstavnine v finančni
konstrukciji);
– da ne prijavljajo projektov, ki so bili
v letu 2011 oziroma za leto 2012 že izbrani
na katerem od javnih letnih in/ali štiriletnih
projektnih razpisov Ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2);
– da ne prijavljajo projektov, izbranih
na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti in Javne
agencije za knjigo RS (obvezno dokazilo:
originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2);
– da se prijavitelj z istim projektom na ta
razpis prijavi samo enkrat;
– da za isti projekt na razpis poda vlogo
le en prijavitelj;
– da se v primeru ustvarjanja v umetniški
skupini, za delovno štipendijo na isti razpis
prijavi le en posameznik in samo na eno področje umetnosti (glasbena, intermedijska,
likovna in uprizoritvena umetnost;
– da prijavitelj, ki kandidira za delovno
štipendijo ne opravlja funkcije predsednika
društva ali direktorja zavoda;
– da prijavitelj, ki kandidira za delovno
štipendijo, te ni prejel že v letih 2010 in
2011;
– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov
z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva,
skladno z zakonom o dostopnosti informacij
javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov (originalna izjava prijavitelja
– podpisan obrazec 2);
2/2. posebne pogoje:
1. Organizacija skupinskih študijsko, tematsko ali problemsko zastavljenih razstavnih projektov
Pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo prijavitelji projekta
– ki so pravne osebe;
– ki so kadarkoli v obdobju med 2009 do
2011 organizirali vsaj tri razstave v *referenčnih prostorih (obrazložitev pojma v prilogi: Pojasnila pojmov), ali bili na njih aktivno
udeleženi. (Ustrezanje pogoju izkazuje v celoti izpolnjen obrazec 1);
– ki v vsebinski utemeljitvi izkazujejo
ustrezanje projekta predmetu razpisa;
– ki prijavljajo samo en projekt na razpisu;
– ki zagotavljajo strokovno izvedbo projekta (Obvezna priloga: podpisana izjava
kustosa ali izjava organizatorja, da redno
ali pogodbeno zaposluje kustosa);
– ki prijavljajo projekte, pri katerih zaprošena vsota na posamezen projekt znaša
največ 70% njegove celotne vrednosti in ne
presega vsote 8.000 €.
2. Organizacija preglednih in retrospektivnih monografskih razstavnih projektov
Pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo prijavitelji projekta
– ki so pravne osebe;
– ki so kadarkoli v obdobju med 2009 do
2011 organizirali vsaj tri razstave v *referenčnih prostorih (obrazložitev pojma v prilogi: Pojasnila pojmov), ali bili na njih aktivno
udeleženi. (Ustrezanje pogoju izkazuje v celoti izpolnjen obrazec 1);
– ki v vsebinski utemeljitvi izkazujejo
ustrezanje projekta predmetu razpisa (v pri-

meru pregledne razstave ta zajema obdobje
vsaj 10 let);
– ki prijavljajo samo en projekt na razpisu;
– ki zagotavljajo strokovno izvedbo projekta (Obvezna priloga: podpisana izjava
kustosa ali izjava organizatorja, da redno
ali pogodbeno zaposluje kustosa);
– ki prijavljajo projekte, pri katerih zaprošena vsota na posamezen projekt znaša
največ 70% njegove celotne vrednosti in ne
presega vsote 6.000 €.
3. Avtorski projekti likovnih umetnikov
Pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo prijavitelji projekta
– ki so fizične osebe;
– ki so bili kadarkoli v obdobju med 2009
do 2011 aktivno udeleženi na vsaj treh razstavah v *referenčnih prostorih (obrazložitev
pojma v prilogi: Pojasnila pojmov. (Ustrezanje pogoju izkazuje v celoti izpolnjen obrazec 1);
– ki so v letu 2012 kot razstavljalci vključeni v vsaj dva razstavna projekta ali eno
monografsko pregledno razstavo, en razstavni projekt in eno rezidenčno udeležbo;
– ki v vsebinski utemeljitvi izkazujejo
ustrezanje projekta predmetu razpisa;
– ki prijavljajo samo en projekt na razpisu;
– ki prijavljajo avtorski projekt, ki znaša
največ 70% njegove celotne vrednosti in ne
presega 6.000 EUR.
4. Delovne štipendije za nadarjene in
obetavne umetnike do 35 leta
Pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo prijavitelji projekta
– ki so kot likovni umetniki vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture;
– ki še niso dopolnili 36 let starosti;
– ki so imeli kadarkoli v obdobju
2009–2011 vsaj tri osebne razstave doma
in/ali v tujini ali bili vključeni v isto število
selekcioniranih razstavnih projektov (Ustrezanje pogoju izkazuje v celoti izpolnjen
obrazec 1);
– ki niso predsedniki društev ali direktorji
zavodov;
– ki v letih 2010 in 2011 niso bili prejemniki delovne štipendije na področjih umetnosti;
3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na
ministrstvu imenuje minister za področja, ki
so predmet razpisa.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo
pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora
vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot
nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne,
popolne ali jih ne bodo vložile upravičene
osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
spremeni odločitev in s prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Opozorilo:
V primeru,
– če se prijavitelj z istim projektom prijavi
na ta razpis več kot enkrat,
– če prijavitelj prijavi več projektov od
dovoljenih, ali
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– če isti projekt na razpis prijavi več prijaviteljev,
– če za delovno štipendijo na istem razpisu, kandidira več kot en član umetniške
skupine
se vse vloge prijavitelja zavržejo iz razloga
neizpolnjevanja splošnih pogojev (kot neupravičene osebe).
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se
ne vrača!
Dokumentacije s spletnih strani ni potrebno tiskati, zadostuje natančna navedba
naslova in prispevka.
4. Razpisni kriteriji

4/I Splošni razpisni kriteriji za vsa razpisana področja, razen za avtorske projekte in delovne štipendije:
Najvišje možno št.
točk

1

kakovost prijavljenega projekta

10

reference avtorja in/ali avtorskih skupin

8

reference prijavitelja projekta in njegova prepoznavnost v slovenskem in/ali mednarodnem kulturnem
prostoru

1

10

izkazovanje izvirnosti, inovativnosti in aktualnosti

15

realna izvedljivost projekta glede na njegovo vsebinsko in finančno zasnovo, glede na obseg in vsebino finančno
realno ovrednoten in uravnotežen projekt

7

Skupaj

50

Prijavitelj s statusom društva v javnem interesu prejme dodatno točko.

4/II Prednostni razpisni kriteriji
Organizacija skupinskih študijsko, tematsko ali problemsko zastavljenih razstavnih projektov
Najvišje možno št.
točk
sodobni, kreativni pristopi v predstavljanju in popularizaciji projekta

15

izkazovanje ciljev projekta, ki prispevajo k razvoju in uveljavljanju celotnega področja

10

prispevanje k pluralizmu sodobne likovne umetnosti

5

povezovanje večjega števila organizatorjev in soorganizatorjev v projekt

5

zagotavljanje profesionalne izvedbe projekta in njegove promocije

5

vključevanje samozaposlenih na področju kulture

5

predvidevanje stimulativne neposredne podpore ustvarjalcem v obliki razstavnin

5

Skupaj

50

Organizacija preglednih in retrospektivnih monografskih razstavnih projektov
Najvišje možno št.
točk
izkazovanje ciljev projekta, ki prispevajo k razvoju in uveljavljanju celotnega področja

15

prispevanje k pluralizmu sodobne likovne umetnosti

10

prispevanje k prepoznavnosti slovenske sodobne likovne umetnosti

10

zagotavljanje profesionalne izvedbe projekta in njegove promocije

10

predvidevanje stimulativne neposredne podpore ustvarjalcem v obliki razstavnin

5

Skupaj

50
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Avtorski projekti likovnih umetnikov
Najvišje možno št.
točk
kakovost prijavljenih projektov

15

reference avtorja

15

reference soorganizatorja in njegova prepoznavnost v slovenskem in/ali mednarodnem kulturnem prostoru

10

zagotavljanje profesionalne izvedbe projekta in njegove promocije
izkazovanje izvirnosti, inovativnosti in aktualnosti

15

izkazovanje ciljev projekta, ki prispevajo k razvoju in uveljavljanju celotnega področja

15

prispevanje k pluralizmu sodobne likovne umetnosti

15

predvidevanje stimulativne neposredne podpore ustvarjalcem v obliki razstavnin

15

Skupaj

100

Delovne štipendije za nadarjene in obetavne umetnike do 35 leta
Najvišje možno št.
točk
Motivacijsko pismo ali delovni načrt

30

izkazovanje ciljev projekta, ki prispevajo k razvoju in uveljavljanju celotnega področja

20

reference avtorjevega dela, s poudarkom na obdobju 2010–2011

10

obseg in aktualnost njegovega opusa v tem obdobju in/ali izkazana posebna nadarjenost perspektivnega
mladega ustvarjalca (študijska produkcija, priporočila, medijski odzivi na izbranem področju)

15

kvaliteta in izvirnost avtorjevega dela

15

prepoznavnost avtorja in njegovega dela v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodnem prostoru

10

Skupaj

100

5. Uporaba kriterijev
5.1. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo
v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni
in prednostni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju
in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje
možno število prejetih točk za projekt je
100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki
prejmejo najmanj 81 točk. Višina odobrenih
sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od
81 do 100 točk), obsega in realne finančne
zahtevnosti projekta ter okvira sredstev, ki
so namenjena razpisu.
5.2. Uporaba kriterijev za delovne štipendije
Za posamezno delovno štipendijo je najvišje število prejetih točk 100 točk. Izbrani
bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire prejeli najmanj 90 točk in ki bodo v postopku izbire in vrednotenja ocenjeni višje.
6. Predvidena vrednost
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa, oznaka JPR-LUM-2012 je:
190.000,00 €. Predvidene razpisne vrednosti po razpisnih področjih so naslednje:
– Organizacija skupinskih študijsko, tematsko ali problemsko zastavljenih razstav-

nih projektov: 65.000 EUR za največ 20
projektov,
– Organizacija preglednih in retrospektivnih monografskih razstav: 35.000 EUR za
največ 10 projektov,
– Avtorski projekti likovnih umetnikov:
50.000 EUR za največ 15 projektov,
– Delovne štipendije za nadarjene in
obetavne umetnike do 35. leta: 40.000 EUR
za največ 5 projektov po 8.000 EUR.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2012
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Dodeljena proračunska sredstva se bodo
izplačevala na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, katerim bodo priložnene
kopije računov za posamezne upravičene
stroške.
8. Razpisni rok
Razpis se prične 23. 12. 2011 in zaključi
23. 1. 2012.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa in pojasnila pojmov iz
besedila razpisa,
– prijavni obrazec 1 po področjih razpisa,
– prijavni obrazec 2 (originalne izjave
o realizaciji in izpolnjevanju pogojev).

Prijavitelj mora ob prijavi posameznega
projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjena prijavna obrazca 1
in 2;
– obvezna dokazila in priloge, navedene
v prijavnem obrazcu 1.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva, med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva
za kulturo, www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi
vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti najkasneje do 23. 1.
2012 predložena glavni pisarni na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti
kuverti z izpisom na prednji strani: Ne od-
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piraj – Prijava na projektni razpis z oznako
JPR-LUM-2012. Na hrbtni strani ovitka mora
biti razločno naveden prijavitelj: uradni naziv
in naslov (sedež).
11. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 23. 1.
2012 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času Ministrstva za kulturo predložena
glavni pisarni Ministrstva za kulturo.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na
razpis prispela kot formalno nepopolna in
je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet
dnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev
določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge prijavitelja.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je
možno le v razpisnem roku z oznako, na
katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi
vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni
od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Judita Krivec Dragan,
judita.krivec-dragan@gov.si.
Uradne ure za posredovanje informacij
po telefonu in elektronskih medijih Ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od
9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se
prijavitelji z vprašanji glede razpisa obrnejo
na pristojne uslužbence ministrstva, v času
od 23. 12. 2011 do 20. 1. 2012 oziroma
se udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo: 4. 1.
2012, ob 12. uri, v prostorih Ministrstva na
Maistrovi 10, sejna soba v pritličju.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se lahko seznanijo
z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), ali na spletnih
straneh Ministrstva, www.mk.gov.si, kot je
navedeno pod točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po
zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
30. 1. 2012, ob 10. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
in največ do vrednosti, določenih z državnim
proračunom.
Prijavitelje opozarjamo, da je v postopku javnega razpisa JPR-LUM-2012 skladno
s Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto
2011 potrebno v razpisnem postopku pred
izdajo odločbe zaprositi za predhodno odobritev predvidenega zneska sofinanciranja
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projekta Ministrstvo za finance, saj Ministrstvo za kulturo zaradi likvidnostnega položaja proračuna ne sme prevzemati finančnih
obveznosti brez predhodne odobritve Ministrstva za finance. Kolikor soglasje s strani
Ministrstva za finance ne bo izdano Ministrstvo za kulturo projektov predlaganih za
sofinanciranje ne bo moglo sofinancirati.
Ministrstvo za kulturo
Št. 628/2011
Ob-5899/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08, 94/09, 4/10 in 20/11) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na
področjih glasbene umetnosti, ki jih
bo v letu 2012 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega
za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR-GUM-2012)
1. Naziv in sedež naročnika razpisa:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljub
ljana.
2. Predmet razpisa, razpisna področja
in cilji razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov:
– nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani
na javnem razpisu JPR-PROG-2010-2013
oziroma prijavljeni projekti niso vključeni
v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so
bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPRVP-2010-2013,
– javnih zavodov, ki v letu 2011 niso
neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2012
s strani Ministrstva,
– ter posameznic in posameznikov, ki
delujejo na področju umetnosti.
Razpis se nanaša na področje glasbenega, glasbeno-scenskega, baletnega in
folklornega ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin v domačem kulturnem
prostoru.
Ministrstvo bo kulturne projekte na področju glasbene umetnosti v letu 2012
v okviru projektnega razpisa, oznaka JPRGUM-2012, podpiralo v skladu z naslednjimi prednostnimi cilji:
– zagotavljanje vrhunskih glasbenih,
glasbeno-scenskih, baletnih in folklornih
vsebin v prostoru, kjer kakovostne tovrstne
ponudbe primanjkuje,
– spodbujanje izvajanja in predstavljanja
del slovenskih ustvarjalcev,
– skrb za uveljavljanje mladih slovenskih
kakovostnih izvajalcev,
– izkazovanje doprinosa k ohranjanju,
razvoju in popularizaciji slovenske glasbene
ustvarjalnosti in poustvarjalnosti,
– spodbujanje kulturno-vzgojnega doprinosa k oblikovanju in vzdrževanju ozaveščenega in kritičnega občinstva
in ostalimi dolgoročnimi cilji: podpiranje
vrhunskih, kakovostnih, izvirnih, prepoznavnih, po izrazu raznolikih in prodornih projektov s področja umetnosti v domačem kulturnem prostoru, spodbujanje partnerstev,
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povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in
vrhunske ustvarjalnosti na celotnem območju Slovenije, spodbujanje programskega
in poslovnega sodelovanja med javnim in
nevladnim sektorjem, neposredno podpiranje ustvarjalcev in poustvarjalcev, postopno
vzpostavljanje mreže kulturnih središč v posameznih regijah, spodbujanje mobilnosti
vrhunskih umetnikov in njihovih del.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi
v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih. Javni zavodi
so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja kulture. Posamezniki so avtorji in avtorice, ki delujejo
na razpisnih področjih. Samozaposleni na
področju kulture so fizične osebe, ki so vpisane v razvid Ministrstva in ki delujejo na
razpisnih področjih.
Odgovorna oseba prijavitelja projekta je
odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta, avtorja ali izvajalca, ki
poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo oziroma nastopa
kot posameznik.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2012, njegovo
vsebino in celotni obseg je mogoče razbrati
iz prijaviteljevega v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog.
Neposredna podpora ustvarjalcem v obliki delovnih štipendij je namenjena zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno
in raziskovalno delo samozaposlenih v kulturi in mobilnosti samozaposlenih umetnikov in umetnic ter posledično vzpostavitvi
kvalitetne umetniške produkcije in razvoju
celotnega področja. Kot obliko neposredne
podpore omogoča projektni razpis dodelitev
delovnih štipendij, ki so namenjene izključno samozaposlenim fizičnim osebam. Vrednost delovne štipendije je določena v višini
12.500,00 EUR bruto. Ministrstvo bo v letu
2012 sofinanciralo predvidoma sedem delovnih štipendij.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine in
odstotka predvidenih stroškov, ki ju določajo posebni pogoji na posameznih področjih
razpisa.
Finančna uravnoteženost pomeni,
– uravnoteženost upravičenih stroškov
projekta z njegovim obsegom in vsebino
(zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti),
– da prihodki projekta ne presegajo odhodkov projekta.
Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje
s strani Ministrstva, so sestavljeni izključno
iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi prijavitelja. Upravičeni stroški so
tisti, ki so:
– nujno potrebni za uspešno izvedbo
projekta in so vezani izključno na izvedbo
projekta,
– opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– skladni z načeli dobrega finančnega
poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti
in stroškovne učinkovitosti,
– dejansko nastali,
– prepoznavni in preverljivi,
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– podprti z izvirnimi dokazili,
– niso in ne bodo istočasno sofinancirani
od drugih sofinancerjev projekta.
4. Razpisna področja
Projektni razpis obsega naslednja področja:
– Produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav
v Sloveniji,
– Koncertno gostovanje v Sloveniji,
– Mednarodno koncertno gostovanje
v Sloveniji,
– Naročilo izvirnega glasbenega dela
oziroma koreografije,
– Delovna štipendija.
5. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji
projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo
naslednje
5.1. splošne pogoje:
– da so pravne osebe ali samostojni
podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno- umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ali so
samozaposleni na področju kulture, vpisani
v razvid Ministrstva za kulturo, ali posamezniki oziroma posameznice, ki delujejo na
razpisanih področjih in imajo stalno prebivališče v RS,
– da kot javni zavodi v letu 2011 niso
neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2012
s strani Ministrstva za kulturo ali da kot
prijavitelji projekta javnih kulturnih programov niso bili izbrani na javnem razpisu JPPROG-2010-2013 oziroma projekti, ki jih
prijavljajo niso vključeni v sklop večletnih
kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu JPR-VP-2010-2013,
– da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti
realizirani v letu 2012,
– da so kot pogodbena stranka Ministrstva v letih 2010 in 2011 izpolnjevali vse
pogodbene obveznosti do Ministrstva,
– da prijavljajo projekte, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje
možne višine zaprošenih sredstev oziroma
odstotka vseh predvidenih stroškov, ki sta
opredeljena na posameznih razpisnih področjih,
– da ne prijavljajo projektov, ki so bili
v letu 2011 oziroma za leto 2012 že izbrani
na katerem od javnih letnih in/ali štiriletnih
projektnih razpisov Ministrstva,
– da ne prijavljajo projektov, izbranih
na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti in Javne
agencije za knjigo RS,
– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov
z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva,
skladno z Zakonom o dostopnosti informacij
javnega značaja in Zakona o varstvu osebnih podatkov,
– da so edini prijavitelj istega projekta,
– da na razpisu kandidirajo z največ tremi prijavljenimi projekti.
5.2. posebne pogoje na posameznih področjih razpisa:
5.2.1. Produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav v Sloveniji
– da prijavljajo glasbeno-scensko, folklorno in baletno produkcijo s postprodukcijo
katere premiera in ponovitve bodo realizirane v letu 2012 v Sloveniji,
– da zaprošena vsota za glasbeno-scensko, folklorno in baletno produkcijo in po-
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stprodukcijo ne presega 15.000 € in 70%
vseh predvidenih stroškov.
5.2.2. Koncertno gostovanje v Sloveniji
– da prijavljajo koncertno gostovanje,
katerega prostorska in terminska določitev
je omejena na singularno enoto (1 prizorišče, 1 dan). Koncertno gostovanje lahko
vključuje več glasbenih izvajalcev oziroma
izvajalskih skupin,
– da prijavljajo koncertno gostovanje, katerega realizacija bo izvedena v letu 2012
v Sloveniji,
– da prijavljajo koncertno gostovanje slovenskih glasbenih izvajalcev oziroma slovenskih izvajalskih skupin. Člani slovenskih
izvajalskih skupin so lahko tudi tuji državljani,
– da zaprošena vsota za organizacijo
posameznega koncertnega gostovanja ne
presega 10.000 € in 70% vseh predvidenih
stroškov.
5.2.3. Mednarodno koncertno gostovanje v Sloveniji
– da prijavljajo koncertno gostovanje
katere prostorska in terminska določitev je
omejena na singularno enoto (1 prizorišče,
1 dan). Koncertno gostovanje lahko vključuje več glasbenih izvajalcev oziroma izvajalskih skupin,
– da prijavljajo koncertno gostovanje, katerega realizacija bo izvedena v letu 2012
v Sloveniji,
– da prijavljajo koncertno gostovanje
mednarodnih glasbenih izvajalcev oziroma
mednarodnih izvajalskih skupin. Člani mednarodnih izvajalskih skupin so lahko tudi
slovenski državljani,
– da zaprošena vsota za realizacijo koncertnega gostovanja v mednarodnem kulturnem prostoru ne presega 15.000 € in 50%
vseh predvidenih stroškov.
5.2.4. Naročilo izvirnega glasbenega
dela oziroma koreografije
– da prijavljajo naročilo izvirnega slovenskega glasbenega dela oziroma koreografije, ki bo v letu 2012 najmanj enkrat
javno predstavljeno ali arhivirano,
– da zaprošena vrednost ne presega
višine avtorskega honorarja avtorju naročenega dela, usklajenega s tarifami sofinanciranja avtorskih honorarjev na področju
glasbene, glasbeno-scenske, plesne in baletne ustvarjalnosti (tarifnik je v prilogi prijavnega obrazca).
5.2.5. Delovna štipendija
– da so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za
kulturo RS in delujejo na področju glasbene, glasbeno-scenske, baletne ali folklorne
umetnosti,
– da je bilo vsaj dvajset njihovih del javno predstavljenih ali arhiviranih,
– da v letu 2010 in 2011 niso prejeli delovne štipendije Ministrstva za kulturo RS.
6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na
Ministrstvu imenuje minister.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo
pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora
vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot
nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne,
popolne ali jih ne bodo vložile upravičene
osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
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spremeni odločitev in s prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Opozorilo:
V primeru,
– če prijavitelj isti projekt prijavi na ta
razpis več kot enkrat,
– če isti projekt na razpis prijavi več prijaviteljev,
– če prijavitelj na razpis prijavi več kot
tri projekte,
se vse vloge prijavitelja, zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev.
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se
ne vrača!
7. Razpisni kriteriji
7.1. Razpisni kriteriji za področja:
– Produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav
v Sloveniji,
– Koncertno gostovanje v Sloveniji,
– Naročilo izvirnega glasbenega dela
oziroma koreografije

Kriterij:
1. REFERENČNOST IN AKTUALNOST PRIJAVITELJA
– Ocena referenčnosti prijavitelja na prijavljenem področju
– Ocena aktivnosti in dosežkov prijavitelja na prijavljenem področju v obdobju
2009-2011

Št. mož.
točk
15
51
5

– Ocena uveljavljenosti prijavitelja v strokovni javnosti

5

2. REFERENČNOST IN AKTUALNOST AVTORJEV IN IZVAJALCEV

15

– Ocena referenčnosti avtorjev in izvajalcev na prijavljenem področju
– Ocena aktivnosti in dosežkov avtorjev in izvajalcev na prijavljenem področju v
obdobju 2009-2011

5
5

– Ocena uveljavljenosti avtorjev in izvajalcev v strokovni javnosti

5

3. PROGRAM PRIJAVLJENEGA PROJEKTA

30

– Ocena predstavitve in utemeljitve vsebine projekta ter posameznih faz projekta

5

– Ocena po prednostnem kriteriju zagotavljanja vrhunskih glasbenih vsebin v
prostoru, kjer kakovostne tovrstne ponudbe primanjkuje

5

– Ocena po prednostnem kriteriju kulturno-vzgojnega doprinosa projekta k
oblikovanju in vzdrževanju ozaveščenega in kritičnega občinstva

5

– Ocena po prednostnem kriteriju spodbujanja izvajanja in predstavljanja del
slovenskih ustvarjalcev

5

– Ocena po prednostnem kriteriju skrbi za uveljavljanje mladih slovenskih
kakovostnih izvajalcev

5

– Ocena po prednostnem kriteriju izkazovanja doprinosa k ohranjanju,
razvoju in popularizaciji slovenske glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti

5

4. FINANCE

20

– Ocena finančne ovrednotenosti projekta, glede na vsebino in obseg

5

– Ocena sorazmernosti pridobivanja sredstev s strani različnih sofinancerjev

5

– Ocena soudeleženosti prijavitelja z lastnimi finančnimi sredstvi

5

– Ocena smotrnosti sofinanciranja z vidika dolgoročne efektivnosti projekta

5

5. DOSTOPNOST IN ODMEVNOST PROJEKTA

20

– Ocena predstavitve načrtovanih promocijskih aktivnosti

5

– Ocena dostopnosti projekta zainteresirani javnosti

5

– Ocena medijske odzivnosti projekta

5

– Ocena odmevnosti projekta na nacionalni ravni
SKUPAJ:

5
100

Najvišjo oceno po tem kriteriju lahko prejmejo društva s statusom javnega interesa v kulturi, samozaposleni v kulturi in ostali prijavitelji, katerih
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin je ocenjeno kot zelo dobro.
1
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Obrazložitev točkovanja:
Po posamezni alineji je mogoče prejeti
največ 5 točk in sicer po sistemu: 5 točk
= zelo dobro, 4 točke = dobro, 3 točke =
sprejemljivo, 2 točki = manj sprejemljivo in
1 točka = nesprejemljivo.
7.2. Razpisni kriteriji za področje Mednarodno koncertno gostovanje v Sloveniji
Kriterij:
1. REFERENČNOST IN AKTUALNOST PRIJAVITELJA
– Ocena referenčnosti prijavitelja na prijavljenem področju

Št. mož.
točk
15
52

– Ocena aktivnosti in dosežkov prijavitelja na prijavljenem področju v obdobju
2009-2011

5

– Ocena uveljavljenosti prijavitelja strokovne javnosti

5

2. REFERENČNOST IN AKTUALNOST AVTORJEV IN IZVAJALCEV

15

– Ocena referenčnosti avtorjev in izvajalcev na prijavljenem področju
– Ocena aktivnosti in dosežkov avtorjev in izvajalcev na prijavljenem področju v obdobju 2009-2011

5
5

– Ocena uveljavljenosti avtorjev in izvajalcev v strokovni javnosti

5

3. PROGRAM PRIJAVLJENEGA PROJEKTA

30

– Ocena predstavitve in utemeljitve vsebine projekta ter posameznih faz projekta

10*

– Ocena po prednostnem kriteriju zagotavljanja vrhunskih glasbenih vsebin v
prostoru, kjer kakovostne tovrstne ponudbe primanjkuje

10*

– Ocena po prednostnem kriteriju kulturno-vzgojnega doprinosa projekta k
oblikovanju in vzdrževanju ozaveščenega in kritičnega občinstva

10*

4. FINANCE

20

– Ocena finančne ovrednotenosti projekta, glede na vsebino in obseg

5

– Ocena sorazmernosti pridobivanja sredstev s strani različnih sofinancerjev

5

– Ocena soudeleženosti prijavitelja z lastnimi finančnimi sredstvi

5

– Ocena smotrnosti sofinanciranja z vidika dolgoročne efektivnosti projekta

5

5. DOSTOPNOST IN ODMEVNOST PROJEKTA

20

– Ocena predstavitve načrtovanih promocijskih aktivnosti

5

– Ocena dostopnosti projekta zainteresirani javnosti

5

– Ocena medijske odzivnosti projekta

5

– Ocena odmevnosti projekta na nacionalni ravni

5

SKUPAJ:

100

Najvišjo oceno po tem kriteriju lahko prejmejo društva s statusom javnega interesa v kulturi, samozaposleni v kulturi in ostali prijavitelji, katerih
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin je ocenjeno kot zelo dobro.
2

Obrazložitev točkovanja:
Po posamezni alineji je mogoče prejeti največ 5 točk in sicer po sistemu: 5 točk = zelo dobro, 4 točke = dobro, 3 točke = sprejemljivo, 2
točki = manj sprejemljivo in 1 točka = nesprejemljivo, razen po alinejah, označenih z (*), kjer lahko projekti prejmejo največ 10 točk, in sicer
po sistemu: 10 točk = zelo dobro, 8 točk = dobro, 7 točk = sprejemljivo, 5 točk = manj sprejemljivo in 3 točke = nesprejemljivo.
7.3. Razpisni kriteriji za področje Delovna štipendija
Kriterij:
1. REFERENČNOST IN AKTUALNOST PRIJAVITELJA
– Ocena referenčnosti prijavitelja in njegovega dela
– Ocena obsega in aktualnosti ustvarjalnega opusa prijavitelja v obdobju
2009-2011 oziroma izkazana posebna nadarjenost perspektivnega mladega
ustvarjalca
– Ocena uveljavljenosti prijavitelja v strokovni javnosti

Št. mož.
točk
30
10
10
10
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Št. mož.
točk

Kriterij:
2. PROGRAM PRIJAVLJENEGA DELOVNEGA NAČRTA

60

– Ocena predstavitve in utemeljitve vsebine delovnega načrta

10

– Ocena obsega in aktualnosti delovnega načrta

10

– Ocena realne izvedljivosti prijavljenega delovnega načrta

10

– Ocena po prednostnem kriteriju kulturno-vzgojnega doprinosa k oblikovanju in vzdrževanju ozaveščenega in
kritičnega občinstva

10

– Ocena po prednostnem kriteriju izkazovanja doprinosa k ohranjanju, razvoju in popularizaciji specifične slovenske
glasbene prakse

10

– Ocena učinkovitosti načrtovanega dela za nadaljnji razvoj in uveljavljanje
prijavitelja

10

3. DOSTOPNOST IN ODMEVNOST

10

– Ocena dostopnosti in odmevnosti načrtovanega dela v slovenskem in
mednarodnem kulturnem prostoru

10

SKUPAJ:

100

Obrazložitev točkovanja:
Po posamezni alineji je mogoče prejeti največ 10 točk in sicer po sistemu: 10 točk = zelo dobro, 8 točk = dobro, 7 točk = sprejemljivo, 5
točk = manj sprejemljivo in 3 točke = nesprejemljivo.

8. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni
kriteriji za posamezna razpisna področja so
ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno
število prejetih točk za projekt je 100 točk,
financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo
najmanj 81 točk oziroma najmanj 90 točk na
področju delovna štipendija.
Višina odobrenih sredstev za projekt je
odvisna od skupne višine prejetih točk za
posamezen projekt, obsega in realne finančne zahtevnosti projekta ter okvira sredstev,
ki so namenjena razpisu.
9. Predvidena vrednost sredstev
Predvidena
vrednost
razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa, oznaka JPR-GUM-2012 je:
150.000,00 EUR.
10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2012 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo
določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Dodeljena proračunska sredstva se bodo
izplačevala na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, katerim bodo priložene
kopije računov za posamezne upravičene
stroške.
11. Razpisni rok: razpis se prične 23. 12.
2011 in se zaključi 23. 1. 2012.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce po posameznih področjih,
– prilogo 1 (izjave prijavitelja o izpolnjevanju splošnih pogojev razpisa),
– prilogo 2 (izjave avtorja in izvajalca
na področju Naročilo izvirnega glasbenega
dela oziroma koreografije – samo za področje Naročilo izvirnega glasbenega dela
oziroma koreografije),
– tarifnik o sofinanciranja avtorskih honorarjev na področju glasbene, glasbeno-scen-

ske, plesne in baletne ustvarjalnosti – samo
za področje Naročilo izvirnega glasbenega
dela oziroma koreografije).
Prijavitelj mora ob prijavi posameznega
projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisana, ožigosana in datirana priloga 1 (izjave prijavitelja o izpolnjevanju splošnih pogojev razpisa),
– podpisana, ožigosana in datirana priloga 2 (izjave avtorja in izvajalca na področju
Naročilo izvirnega glasbenega dela oziroma
koreografije – samo za področje Naročilo
izvirnega glasbenega dela oziroma koreografije),
– druge obvezne priloge, navedene na
prijavnemu obrazcu.
Vsak prijavljen projekt mora biti poslan
v ločeni kuverti in za vsak projekt je potrebno predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva
za kulturo, www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi
vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
13. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti v poslovnem času Ministrstva za kulturo predložena glavni pisarni
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni
razpis z oznako JPR-GUM-2012. Na hrbtni
strani ovitka mora biti navedba prijavitelja:
uradni naziv in naslov (sedež).

14. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 23. 1.
2012 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času Ministrstva za kulturo predložena
glavni pisarni Ministrstva za kulturo.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na
razpis prispela kot formalno nepopolna in
je prijavitelj ni dopolnil v zahtevanem petdnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev
določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge prijavitelja.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je
možno le v razpisnem roku z oznako, na
katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi
vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni
od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po zaključku odpiranja
vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse
vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– ki so bile vložene prepozno oziroma
prepozno dopolnjene,
– ki po pozivu k dopolnitvi niso bile ustrezno dopolnjene.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po
zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
30. 1. 2012, ob 10. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javne-
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ga razpisa za izbiro kulturnih programov in
kulturnih projektov, in največ do vrednosti,
določenih z javnim proračunom.
Opozorilo:
Prijavitelje opozarjamo, da je v postopku javnega razpisa JPR-GUM-2012 skladno s Pravilnikom o zaključku izvrševanja
državnega in občinskih proračunov za leto
2011 potrebno v razpisnem postopku pred
izdajo odločbe zaprositi za predhodno odobritev predvidenega zneska sofinanciranja
projekta Ministrstvo za finance, saj Ministrstvo za kulturo zaradi likvidnostnega položaja proračuna ne sme prevzemati finančnih obveznosti brez predhodne odobritve
Ministrstva za finance. Kolikor soglasje Ministrstvu za kulturo s strani Ministrstva za
finance ne bo izdano, Ministrstvo za kulturo
projektov, predlaganih za sofinanciranje, ne
bo moglo sofinancirati.
16. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Peter Baroš,
tel. 01/369-58-43, e-pošta: peter.baros@gov.si.
Uradne ure za posredovanje informacij
po telefonu in elektronskih medijih Ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od
9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se
prijavitelji z vprašanji glede razpisa obrnejo
na pristojne uslužbence Ministrstva oziroma
se udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo 4. 1.
2012 ob 11. uri, v prostorih Ministrstva na
Maistrovi 10, sejna soba v pritličju.
17. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se lahko seznanijo
z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), ali na spletnih
straneh Ministrstva, www.mk.gov.si, kot je
navedeno pod točko 12.
Ministrstvo za kulturo
Št. 628/2011
Ob-5900/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08, 94/09, 4/10 in 20/11) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov (Uradni
list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02,
25/04 in 104/05) ter na podlagi Pogodbe
o najemu poslovnih prostorov Stara mestna
elektrarna – Elektro Ljubljana, sklenjene
med Elektro Ljubljana d.d. in Ministrstvom
za kulturo RS, dne 16. 12. 2011, Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: Ministrstvo)
objavlja
javni ciljni razpis
za izbor programskega upravitelja
Vadbišča Stara mestna elektrarna –
Elektro Ljubljana za obdobje 2012–2016
(v nadaljevanju: ciljni razpis, oznaka
JCR-SME-2012-2016)
1. Naziv in sedež naročnika razpisa:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, Ljubljana.
2. Predmet in cilji razpisa
Predmet ciljnega razpisa je izbira programskega upravitelja Vadbišča Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana (v nadaljevanju SME) za obdobje od predvidoma
1. 3. 2012 do 31. 12. 2016, ki vključuje
produkcijsko-vadbene, izobraževalne in prireditvene vsebine s področja sodobne uprizoritvene umetnosti.
SME obsega prostore na Slomškovi 18,
Ljubljana: dvorana, v izmeri 367 m2 ter
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spremljajoči prostori v kleti, to so sanitarije,
v izmeri 50 m2, prostor pod odrom, v izmeri
240 m2 in prostor, v izmeri 59 m2, kjer so
sanitarije z umivalnico, garderoba in čajna
kuhinja za nastopajoče.
Ministrstvo bo programsko upravljanje
SME podpiralo v skladu z naslednjim dolgoročnim ciljem:
– spodbujanje vseh oblik sodobnega
raznolikega uprizoritvenega izraza in zagotavljanje dobrih produkcijskih pogojev
(prostorskih, tehničnih, organizacijskih) za
neinstitucionalizirane uprizoritvene prakse;
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi
v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društva,
zasebne nepridobitne organizacije, ustanove ter so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji. Izpolnjujejo naslednje pogoje: niso ustanovljene z namenom pridobivanja dobička, morebitnega presežka prihodkov nad odhodki pa ne delijo
med svoje člane ali uporabnike, temveč ga
uporabijo za uresničevanje svojega namena; niso ustanovljene z namenom pridobivanja gospodarske koristi svojih članov ali
ustanoviteljev; med njihovimi ustanovitelji
ni več kot polovica pravnih oseb javnega
prava; so ustanovljene prostovoljno; so pri
upravljanju neodvisne od organov oblasti,
politike ali gospodarstva.
Programsko upravljanje SME je upravljanje prostorov SME z namenom zagotoviti
dobre produkcijske pogoje (prostorske, tehnične, organizacijske) za neinstitucionalizirane uprizoritvene prakse.
Prijavitelj je nevladna kulturna organizacija, ki deluje na področju razpisa in se
prijavi na razpis.
Upravičena oseba je prijavitelj, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje na razpisu.
Odgovorna oseba prijavitelja je oseba, ki
poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa prijavitelja.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega programa, prikazanih
v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
Splošni stroški delovanja so izdatki za
blago in storitve, ki jih ni mogoče neposredno evidentirati na posamezno programsko
enoto, ki so neodvisni od obsega izvajanja
programa in se vežejo predvsem na uporabo prostora ter opreme, ki se uporablja za
izvajanje programa.
Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje, so sestavljeni izključno iz upravičenih
stroškov, navedenih v razpisni prijavi prijavitelja. Upravičeni stroški so:
– splošni stroški delovanja;
– stroški dela, povezani z delovanjem
SME;
– stroški za nakup opreme za SME;
– opredeljeni v prijavi prijavitelja;
– skladni z načeli dobrega finančnega
poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti
in stroškovne učinkovitosti;
– dejansko nastali;
– prepoznavni in preverljivi;
– podprti z izvirnimi dokazili;
– niso in ne bodo istočasno financirani
od drugih sofinancerjev.

Programski materialni stroški in stroški
investicijskega vzdrževanja v okviru ciljnega
razpisa, oznaka JCR-SME-2012-2016, niso
upravičeni stroški. Prijavitelj v okviru ciljnega razpisa, oznaka JCR-SME-2012-2016,
ni upravičen do sofinanciranja programskih
materialnih stroškov in stroškov investicijskega vzdrževanja, hkrati ni upravičen do
zaprošanja za sredstva za nakup opreme, ki
je že sofinancirana iz javnih sredstev v okviru že končanih postopkov.
4. Programska določila
Program SME predvidoma vsebuje naslednje programske enote:
– predprodukcija (vaje, raziskave, …)
– izobraževanje (delavnice, seminarji, predavanja, …)
– javne prireditve (predstave, gostovanja, …)
Programska shema v deležu ne sme
presegati 40% vsebin v izvršni produkciji
ali neposredni organizaciji programskega
upravitelja ter mora vključevati v preostalem deležu dejavnosti vsaj 8 drugih nevladnih kulturnih organizacij (izvajalcev javnih
kulturnih programov in projektov; v nadaljevanju: podizvajalcev).
Programski upravitelj mora pri pripravi
programske sheme, ki jo opredeli v predpisanem prijavnem obrazcu 2, ki je del
razpisne dokumentacije, upoštevati pogoje o uporabi prostora, ki so del pogodbe
o najemu poslovnih prostorov SME in so
zavezujoči tudi za programskega upravitelja
(vključeni bodo tudi v pogodbo o programskem upravljanju):
– da bo ravnal po določbah požarnega
reda;
– da bo najmanj 30 dni pred začetkom
tekočega meseca najemodajalca seznanil
z urnikom prireditev za tekoči mesec in ga
po potrebi z njim uskladil. Na podlagi usklajevanja si najemodajalec lahko pridrži pravico uporabe prostorov SME do pet dni mesečno za lastne prireditve. Zaradi nemotene
izvedbe javnega programa mora najemodajalec uporabo prostora za lastno prireditev
v tekočem mesecu programskemu upravitelju najaviti najmanj 30 dni pred začetkom
tekočega meseca, v času uskladitve urnika
za tekoči mesec. V primeru, če za izvedbo
lastnih prireditev najemodajalec uporablja
opremo programskega upravitelja prostora
SME in na njej povzroči škodo, mora to
škodo povrniti;
– da bo med prireditvami za obiskovalce
uporabljal le dostop s Slomškove ulice;
– da lahko uporablja dostop s Kotnikove ulice in glavno dvorišče s parkiriščem
le v namen priprave in končanja prireditve,
to je dostava in odvoz scenografije, odrske
in tehnične opreme, rekvizitov, promocijskih
materialov in podobnih materialov, vezanih
na izvedbo prireditve, ter čiščenje prostorov;
– da bo v namene iz prejšnje alineje
uporabljal dostop s Kotnikove ulice in glavno dvorišče s parkiriščem med delovniki le
v času med 16. in 6. uro;
– da bodo vse posledice prireditve odpravil do 6. ure delovnega dne in 12. ure na
dela prost dan.
Z izbranim programskim upraviteljem
bo za razpisno obdobje sklenjena pogodba o programskem upravljanju. V njej se
natančno opredeli podrobnejša programska
shema za leto 2012, za naslednja leta pa se
na podlagi poziva programskemu upravitelju
za predložitev programske sheme za tekoče

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
leto in ovrednotenja programske sheme, za
vsako leto posebej sklene dodatek k osnovni pogodbi.
Če najemno razmerje med Elektrom Ljub
ljana d.d. (kot najemodajalcem) in Ministrstvom za kulturo RS (kot najemnikom) preneha pred potekom pogodbenega razmerja,
določenega v pogodbi o programskem upravljanju, se dodatka k pogodbi za naslednje
leto ne sklene, pogodba pa se razveže.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na ciljni razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo
naslednje splošne pogoje:
– niso javni zavodi, javni skladi, agencije ali druge javnopravne osebe oziroma
niso samostojni podjetniki ali gospodarske
družbe;
– so nevladne kulturne organizacije,
pravne osebe, registrirane za opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in delujejo
na razpisanem področju;
– da so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Ministrstva v letih 2010 in 2011, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti;
– na razpisanem področju v vlogi organizatorja (producenta) delujejo vsaj tri leta;
– so bili v letu 2010 in 2011 poslovno
likvidni;
– pri pripravi programske sheme upoštevajo programske parametre iz 4. točke
razpisa;
– se strinjajo s pogoji o uporabi prostora,
navedenimi v 4. točki razpisa, ki so za programskega upravitelja zavezujoči;
– predlagajo programsko shemo, ki vključuje vsaj 60% programa v produkciji podizvajalcev -vsaj 8 različnih nevladnih kulturnih organizacij – izvajalcev javnih kulturnih
programov in projektov;
– da podizvajalcem (izvajalci javnih kulturnih programov in projektov, samozaposleni na področju kulture) ne bodo zaračunavali stroškov storitev ter uporabe prostora in
opreme (najemnina, oprema, promocija...);
– predlagajo finančno konstrukcijo programske sheme, v kateri zaprošeni znesek
sofinanciranja upravičenih stroškov ne presega 160.000,00 € na letni ravni;
– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov
z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva,
skladno z zakonom o dostopnosti informacij
javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov.
Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju
pogojev iz točke 5 s podpisanimi izjavami
v predpisanem prijavnem obrazcu 1, ki je
del razpisne dokumentacija.
6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih
na Ministrstvu imenuje minister, pristojen za
kulturo.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo
pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora
vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot
nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne,
popolne ali jih ne bodo vložile upravičene
osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
spremeni odločitev in s prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko
v primeru naknadne ugotovitve o neizpol-
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njevanju pogodbenih obveznosti razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se
ne vrača.
7. Razpisni kriteriji
Kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk.
Najvišje možno število vseh prejetih točk
je 100 točk.
Št. mož.
točk

Kriterij:
1. KAKOVOST PREDLAGANE PROGRAMSKE SHEME

50

– kakovost predlaganih vsebin

10

– raznovrstnost predlaganih vsebin

10

– kakovost in prepoznavnost vključenih avtorjev in podizvajalcev

10

– primernost razmerja med programskimi enotami (sklopi vsebin)

5

– enakomerna terminska razporeditev realizacije posameznih vsebin
v obdobju razpisa
– pomembnost predlaganih vsebin za razvoj sodobne uprizoritvene
umetnosti
2. REFERENČNOST PRIJAVITELJA
– reference prijavitelja za izvajanje del, ki so predmet razpisa,
s poudarkom na zadnjih treh letih

35
19+11

– tehnične in kadrovske prednosti prijavitelja

10

– delež pridobljenih ali lastnih sredstev prijavitelja za izvedbo
programskega upravljanja SME, ki niso sredstva Ministrstva za kulturo
ali Mestne občine Ljubljana

5

3. DOSTOPNOST IN ODMEVNOST

15

– kakovost načrta promocijskih aktivnosti

10

– primernost izbranih promocijskih aktivnosti in sredstev
SKUPAJ:
1

5
10

5
100

Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.

8. Uporaba kriterijev
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju
navedena najvišja možna višina doseženih
točk. Posamezni kriteriji so razčlenjeni na
podkriterije, pri čemer je pri posameznem
podkriteriju navedena najvišja možna višina
doseženih točk. Seštevek števila točk po
podkriterijih predstavlja število točk posameznega kriterija. Najvišje možno število
prejetih točk je 100 točk. Izbran bo programski upravitelj, katerega vloga bo v postopku ocenjevanja in vrednotenja vlog ocenjen
z najvišjim številom točk.
9. Predvidena vrednost sredstev
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet ciljnega razpisa, oznaka JCR-SME-2012-2016,
je predvidoma 160.000,00 € na letni ravni.
Sredstva, namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov, se v razpisnem obdobju
zagotovijo iz državnega proračuna in proračuna Mestne občine Ljubljana in sicer
v predvideni višini na letni ravni: 85.000 €
Ministrstvo za kulturo RS, 75.000 € Mestna
občina Ljubljana.
10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za posamezno leto
mora izbrani programski upravitelj porabiti
v istem proračunskem letu oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.
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Z izbranim programskim upraviteljem se
sklene petletna pogodba o programskem
upravljanju z Ministrstvom za kulturo RS,
Mestno občino Ljubljana in Elektrom Ljub
ljana d.d. Pogodba se sklene za obdobje
petih let, pod pogojem, da bo Ministrstvo za
kulturo ves čas najemnik SME. Če najemno
razmerje med Elektrom Ljubljana d.d. (kot
najemodajalcem) in Ministrstvom za kulturo
RS (kot najemnikom) preneha, se pogodba
s programskim upraviteljem, sklenjena na
podlagi tega razpisa, razveže.
11. Razpisni rok: razpis se prične 23. 12.
2011 in se zaključi 23. 1. 2012.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– Besedilo projektnega ciljnega razpisa,
oznaka JCR-SME-2012-2016,
– prijavni obrazec 1;
– prijavni obrazec 2.
Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1;
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2;
– obvezne priloge, navedene v prijavnih
obrazcih.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva
za kulturo, www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi
vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
13. Oddaja in dostava vlog
13.1. Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
13.2. Vloga mora biti najpozneje do
vključno 23. 1. 2012, v poslovnem času Ministrstva za kulturo, predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, oziroma najkasneje
ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z izpisom na prednji
strani: Ne odpiraj – Prijava na ciljni razpis
z oznako JCR-SME-2012-2016. Na hrbtni
strani ovitka mora biti navedba prijavitelja:
uradni naziv in naslov (sedež).
14. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 23. 1.
2012 oziroma do vključno tega dne ni bila
v poslovnem času Ministrstva predložena
glavni pisarni Ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na
razpis prispela kot formalno nepopolna in
je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet
dnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev
določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge prijavitelja.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je
možno le v razpisnem roku z oznako, na
katero vlogo se dopolnitev nanaša.
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Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi
vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni
od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
30. 1. 2012, ob 9. uri. Ministrstvo bo izbralo
programskega upravitelja po postopku, kot
ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov.
Opozorilo:
Prijavitelje opozarjamo, da je v postopku ciljnega razpisa JCR-SME-2012-2016
in skladno s Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov
za leto 2011 potrebno v razpisnem postopku pred izdajo odločbe zaprositi za predhodno odobritev predvidenega zneska sofinanciranja projekta Ministrstvo za finance,
saj Ministrstvo zaradi likvidnostnega položaja proračuna ne sme prevzemati finančnih obveznosti brez predhodne odobritve
Ministrstva za finance.
Kolikor soglasje s strani Ministrstva za
finance ne bo izdano, Ministrstvo dejavnosti
izbranega programskega prijavitelja ne bo
moglo sofinancirati.
16. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom: mag.
Mojca Jan Zoran, mojca.jan-zoran@gov.si.
Uradne ure za posredovanje informacij
po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od
9. do 11. ure.
17. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se lahko seznanijo
z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), ali na spletnih
straneh Ministrstva, www.mk.gov.si, kot je
navedeno pod točko 12.
Ministrstvo za kulturo
Št. 1811-11-0509
Ob-5924/11
Na podlagi 106. i člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo) in v skladu z Uredbo
o postopku, merilih in načinih dodeljevanja
sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS,
št. 56/11) ter Resolucijo o mednarodnem
razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS,
št. 73/08) Ministrstvo za zunanje zadeve,
Prešernova 25, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za financiranje programov povezovanja,
koordiniranja in izgradnje kapacitet
nevladnih organizacij
v Republiki Sloveniji na področju
mednarodnega razvojnega sodelovanja,
globalnega učenja in ozaveščanja
javnosti o mednarodnem razvojnem
sodelovanju
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve Repu-

blike Slovenije, Prešernova cesta 25, 1000
Ljubljana, (v nadaljevanju: Ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je financiranje programov nevladnih organizacij (v nadaljevanju NVO), ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.
V tem javnem razpisu so objavljeni pogoji ter način vložitve vloge, okvirna višina
sredstev, merila za razdelitev sredstev, dokumentacija, ki jo morajo predložiti vlagatelji, rok, do katerega morajo biti predložene
vloge ter rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni razpis kadarkoli prekliče.
Mednarodno razvojno sodelovanje
iz predmeta tega razpisa obsega tudi mednarodno humanitarno pomoč kot del mednarodnega razvojnega sodelovanja.
Financirani bodo programi, ki obsegajo
izvajanje naslednjih aktivnosti:
Sklop A: povezovanje, koordiniranje in
izgradnja kapacitet NVO v Republiki Sloveniji na področju mednarodnega razvojnega
sodelovanja;
Sklop B: globalno učenje;
in
Sklop C: ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju.
Posamezni NVO se lahko prijavi na več
kot en sklop. Za vsak sklop se pripravi ločena prijava.
3. Okvirna višina razpisanih sredstev
Ministrstvo bo za financiranje programov
povezovanja, koordiniranja in izgradnje kapacitet NVO v Republiki Sloveniji na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja,
globalnega učenja in ozaveščanja javnosti
o mednarodnem razvojnem sodelovanju
v letu 2012 namenilo do 73.000 EUR:
– za en program iz sklopa A do
30.000 EUR;
– za dva programa iz sklopa B do
13.000 EUR; in
– za en program iz sklopa C do
30.000 EUR.
4. Pogoji za prijavo
Upravičeni prijavitelji na javni razpis so
NVO, registrirani v Republiki Sloveniji, ki
kontinuirano delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.
Za NVO se za potrebe tega razpisa šteje
organizacija civilne družbe, ki je prostovoljna, s statusom pravne osebe, ki jo skladno
z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je ustanovljena in deluje po načelu svobodne odločitve, deluje po
načelu nepridobitnosti, je neodvisna, zlasti
od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb. Namen
delovanja mora presegati interese članstva
oziroma mora biti splošno koristen ali dobrodelen.
5. Merila za ocenjevanje
Postopek za ocenjevanje posamezne
vloge v okviru posameznega sklopa se izvede po naslednjih merilih:
5.1. Vsebinska kakovost predlaganega
programa (do 50 točk);
5.2. Stroškovna učinkovitost programa
(do 30 točk);
5.3. Reference vlagatelja (do 20 točk).
Programi bodo izbrani po posameznih
sklopih. Izbrani bodo tisti programi, ki bodo
po posameznem sklopu na podlagi meril iz
prejšnjega odstavka dobili največ točk, vendar ne manj kot 60 točk.
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6. Roki
Rok za oddajo vlog je 16. januar 2012.
Podrobnejša navodila za oddajo vlog so
v razpisni dokumentaciji, oddelek V.
Odpiranje vlog bo potekalo 20. januarja
2012, ob 10. uri, v prostorih Ministrstva.
Vlagatelji, ki se bodo prijavili na razpis,
bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 45 dni od datuma
prejema popolnih vlog.
7. Sklenitev pogodb
Ministrstvo z NVO, izbranimi na tem razpisu, sklene pogodbe o financiranju dejavnosti iz naslova predmeta tega razpisa. Izbrani izvajalec se mora na poziv Ministrstva
k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni.
V nasprotnem primeru se šteje, da je izbrani izvajalec odstopil od svoje vloge za
dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na
javni razpis.
Minister za zunanje zadeve o izbranih,
zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča pritožba.
O pritožbi zoper sklep odloča minister za
zunanje zadeve. Vlagatelj pritožbo vloži na
Ministrstvu v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi se odloči s sklepom v roku
15 dni. Sklep, s katerim se odloči o pritožbi
vlagatelja, je dokončen. Vložena pritožba
zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb
z izbrano NVO.
Izid razpisa je informacija javnega značaja in se objavi na spletnih straneh Ministrstva, na katerih je objavljena ta razpisna
dokumentacija.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh http://www.mzz.gov.si/ pod
razdelkom »javni razpisi«.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na e-naslovu: razvoj.mzz@
gov.si oziroma tel. 01/478-21-71.
Vsa vprašanja je potrebno nasloviti pisno
na naveden e-naslov. Vprašanja se bodo
skupaj z odgovori objavljala na spletni strani
Ministrstva. Avtorji vprašanj ne bodo objavljeni.
Ministrstvo za zunanje zadeve RS
Št. 710/11-1106

Ob-5875/11

Javni razpis
»Inovativna shema
za sofinanciranje doktorskega študija
za spodbujanje sodelovanja
z gospodarstvom in reševanja aktualnih
družbenih izzivov – generacija 2011
Univerza v Mariboru«
v okviru
Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013
1. razvojne prioritete: Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti;
prednostne usmeritve
1.3 Štipendijske sheme
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je Univerza
v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
(v nadaljevanju: univerza). Univerza nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa v vlogi
upravičenca.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: podlaga za izvedbo javnega razpisa je Zakon o visokem šolstvu (Uradni list
RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08,
86/09, 62/10 – ZUPJS, 34/11 – odl. US in

Št.

78/11), Zakon o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in
38/10 – ZUKN), Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09),
Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 96/10),
Proračun Republike Slovenije za leto 2012
(Uradni list RS, št. 96/10), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leto 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10),
Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 88/10), Pravilnik
o postopku dodelitve sredstev na javnem
razpisu »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje
sodelovanja z gospodarstvom in reševanja
aktualnih družbenih izzivov št. A2/2011-41AG Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006
z dne 11. 7. 2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1260/1999 (Uradni list Evropske unije
L 210/25 z dne 31. 7. 2006, L 239/248
z dne 1. 9. 2006, L 145/38 z dne 7. 6. 2007,
L 348/19 z dne 14. 12. 2008, L 94/10 z dne
8. 4. 2009 in L 158/1 z dne 24. 6. 2010;
v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 1083/2006),
Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (Uradni
list Evropske unije, L 210/12 z dne 31. 7.
2006 in L 126/1 z dne 21. 5. 2009), Uredbe
Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12.
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni
list Evropske unije L 371/1 z dne 27. 12.
2006, L 45/3 z dne 15. 2. 2007 in L 250/1
z dne 23. 9. 2009 in 248/1 z dne 22. 9.
2010; v nadaljevanju: Uredba Komisije (ES)
št. 1828/2006), Operativni program razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013 (št.
CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11.
2007), Uredba o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09,
40/09, 3/10, 31/10 in 79/10; v nadaljevanju: Uredba), navodila organa upravljanja
na področju kohezijske politike, Odločba
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja št: OP RČV /1/3/02-0-MVZT dodelitvi
sredstev za program »Inovativna shema
za sofinanciranje doktorskega študija za
spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom
in reševanja aktualnih družbenih izzivov –
generacija 2011 Univerza v Mariboru« in
Pogodba št. 3211-11-00539 o sofinanciranju in izvedbi operacije.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
doktorskega študija doktorskih študentov (v
nadaljevanju: prijavitelj), ki so v študijskem
letu 2011/2012 oziroma bodo na univerzi
vpisali doktorski študij v 1., 2. ali 3. letnik
doktorskih študijskih programov tretje stopnje
(v nadaljevanju: doktorski študij 3. stopnje)
oziroma 4. letnik doktorskih študijskih programov, sprejetih do 11. 6. 2004 (v nadaljevanju:
prejšnji doktorski študij) in bodo:
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– v času uradnega trajanja doktorskega študija, kakor je bil akreditiran, v okviru
raziskovalnega dela vezanega na doktorski
študij, dosegli:
– znanstveni članek, ki bo sprejet v objavo oziroma objavljen, ali
– patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni, ali
– uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobljen naslov doktor
znanosti ali
– najkasneje v 12 mesecih podaljšanega
roka brez sofinanciranja dosegli uspešno
opravljen zagovor doktorske naloge oziroma
pridobili naslov doktor znanosti.
S sofinanciranjem se spodbuja doktorski
študij prijaviteljev, katerih program raziskovalnega dela v okviru doktorskega študija bo
vključeval raziskovalno delo v povezavi z:
– gospodarstvom ali
– reševanjem aktualnih družbenih izzivov z enega ali več tematskih področij:
– inovativnih pristopov v gospodarstvu
in negospodarstvu za večjo gospodarsko
rast,
– boja proti revščini in socialni izključenosti,
– zagotavljanje enakih možnosti
v družbi,
– staranja prebivalstva in demografijo
širše,
– kakovostjo izobraževanja,
– trajnostjo znanja,
– zdravja,
– prehrane in živilstva,
– okolja,
– ekologije,
– zelenih tehnologij,
– biotehnologije,
– materialov,
– obnovljivih virov energije,
– nanotehnologije,
– informacijske in komunikacijske tehnologije oziroma
– kulturne dediščine.
V okviru javnega razpisa prijavitelj lahko
odda vlogo za sofinanciranje doktorskega
študija za čas trajanja študija po tem javnem
razpisu, in sicer za:
A) celotno šolnino, vendar največ do
zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, denarno spodbudo za študij v znesku
5.950,00 EUR na posamezni letnik in povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza
zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na
mednarodni konferenci v tujini skupaj do
vrednosti 2.500,00 EUR v zadnjih dveh letnikih doktorskega študija
ali
B) del šolnine, največ do 50,00%, vendar
ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni
letnik.
Za celotno šolnino iz točke A), vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni
letnik in do povračila stroškov dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci
v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR
v zadnjih dveh letnikih doktorskega študija
lahko kandidirajo tudi zaposleni prijavitelji,
za denarno spodbudo za študij iz točke A)
pa le prijavitelji, ki niso v delovnem razmerju, samozaposleni ali prijavljeni na Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje.
Prijavitelj ne more izbrati sofinanciranja
pod A) točko samo za del stroškov razen
v primeru iz prejšnjega odstavka. Prijavitelj,
ki odda vlogo za sofinanciranje po A) točki,
lahko v vlogi na javni razpis podredno iz-
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bere možnost, da se njegova vloga uvrsti
tudi v izbor za sofinanciranje po B) točki,
če vloga v fazi ocenjevanja po A) točki ni
izbrana.
Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju
odobri za čas trajanja študija po javnem
razpisu za vse letnike do konca doktorskega študija. Izbrani prijavitelj lahko vstopi
v sofinanciranje po javnem razpisu v 1., 2.
ali 3. letniku doktorskega študija 3. stopnje
oziroma 4. letniku prejšnjega doktorskega
študija, če je redno napredoval v višji letnik
doktorskega študija, za katerega je pridobil
sofinanciranje. V okviru rednega napredovanja se upoštevajo upravičeni razlogi zaradi
mirovanja statusa študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni, kakor ju opredeljuje
Statut univerze, vendar največ za 12 mesecev. Ne glede na letnik, v katerem vstopi v sofinanciranje po javnem razpisu, se
izbrani prijavitelj zaveže k realizaciji rezultata, kot ga definira prvi odstavek te točke
javnega razpisa.
4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpreti
tehnološke, visokošolske ter znanstvene
potrebe gospodarstva in prenos znanja
v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje in
gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega
študija na vseh področjih ter s tem prispevati
k trajnostnemu razvoju družbe.
Cilj javnega razpisa je vzpostaviti sistem
denarnih spodbud za podiplomske študente doktorskega študija na univerzi, ki bodo
v program raziskovalnega dela vključili raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom
oziroma reševanjem aktualnih družbenih
izzivov.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge
5.1. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje
Sofinanciranje se lahko odobri prijaviteljem, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so ob prijavi vpisani v 1. letnik ali v višji
letnik po študijskem programu, pri tem so
v višji letnik redno napredovali,
– še niso imeli sofinanciranega doktorskega študija iz javnih sredstev. Izjema so
študentje, ki so v študijskem letu 2011/2012
redno napredovali v višji letnik in v tem letu
nimajo sofinanciranega študija iz drugih javnih sredstev (mladi raziskovalci ali mladi
raziskovalci iz gospodarstva niso upravičeni
do sofinanciranja po tem javnem razpisu);
– so ob prijavi na javni razpis predložili
idejno zasnovo doktorske disertacije, kakor
jo določa javni razpis, ki jo je potrdil mentor
ali potencialni mentor, če prijavitelj vstopa
v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije. Študentje
višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo sklep o potrjeni
temi doktorske disertacije.
Mentor oziroma potencialni mentor mora
izpolnjevati pogoje za mentorja v skladu
z internimi akti in pravili univerze.
V okviru idejne zasnove doktorske disertacije se preverja izpolnjevanje zahtev
iz drugega odstavka 3. točke javnega razpisa glede raziskovalnega dela prijavitelja
v povezavi z gospodarstvom ali reševanjem
aktualnih družbenih izzivov.
Vzporedni študij se ne financira.
5.2. Vsebina in priprava vloge
Za sofinanciranje na javnem razpisu morajo prijavitelji predložiti popolno vlogo, ki
vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane
obrazce:
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1. Obrazec št. 10-0: Vloga na javni razpis, z obveznimi prilogami:
– Obrazec št. 10-1: Podatki o ustreznosti
doktorskega kandidata;
– če gre za vlogo za sofinanciranje po
3.A) točki javnega razpisa:
– Obrazec 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom mentorja ali potencialnega mentorja, če prijavitelj
vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še
nima potrjene teme doktorske disertacije.
Študentje višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju obrazcu priložijo
sklep o potrjeni temi doktorske disertacije;
– Obrazec 10-3: Program dela, ki ga
podpiše mentor ali potencialni mentor, če
prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2.
letniku in še nima potrjene teme doktorske
disertacije;
– če gre za vlogo za sofinanciranje po
3.B) točki javnega razpisa:
– Obrazec 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom mentorja ali potencialnega mentorja, če prijavitelj
vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še
nima potrjene teme doktorske disertacije.
Študentje višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju obrazcu priložijo
sklep o potrjeni temi doktorske disertacije.
Prijavitelji, ki želijo uveljavljati delovnega
mentorja, če ga imajo, po merilih za ocenjevanje vlog iz 6.1. točke javnega razpisa,
priložijo k vlogi tudi obrazec št. 10-4: Izjava
delovnega mentorja, z vsemi zahtevanimi
podpisi. Če tako izpolnjen obrazec k vlogi
ni priložen se šteje, da prijavitelj delovnega
mentorja ne uveljavlja in se prijavitelja v tej
točki ne poziva k dopolnitvi vloge.
6. Merila za izbor prijaviteljev in način
izbire
6.1. Merila za ocenjevanje vlog
A. Merila za ocenjevanje vlog iz 3.A) točke javnega razpisa:
Zap.
št.

Merilo

Število
možnih
točk

1

Ustreznost doktorskega kandidata:

40

1.1

Povprečna ocena zaključenega dodiplomskega študija oziroma magistrskega študija 2. stopnje brez
diplome. Točke se izračunajo tako, da se povprečna ocena zaokrožena na dve decimalki natančno pomnoži
s 3 (npr. 8,32 × 3).

30

1.2

Kandidat je že vpisan(a) v višji letnik doktorskega študija 3. stopnje ali prejšnji doktorski študij.

2

1.3

Je prejel (a) univerzitetno nagrado. Kot univerzitetna nagrada se šteje nagrada podeljena skladno
s Statutom Univerze v Mariboru (UM-UPB8, spremembe in dopolnitve statuta, Obvestila UM XXVII-2-2009)
in Pravilnikom o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad UM (Obvestila UM, št. XXIII-3-2005,
XXIV-5-2006 in XXIV-9-2006).

1

1.4

Ima objavljen izvirni znanstveni članek (1.01, 1.08), znanstveno monografijo (2.01), patent ali samostojni
znanstveni sestavek v monografiji (1.16). Kandidat dobi za vsako od navedenih objav 3 točke (za avtorstvo
ali za soavtorstvo).

31

1.5

Sodeluje oziroma je sodeloval pri raziskovalnem delu npr. na članici, na inštitutu ipd.

2

Povezanost programa raziskovalnega dela s predvidenim sodelovanjem v relevantnih raziskovalnih
programih/projektih.
– 10 točk dobijo kandidati, ki izkažejo povezanost programa raziskovalnega dela s predvidenim
sodelovanjem v ustreznih raziskovalnih programih/projektih, ki so povezani z gospodarstvom.
– 5 točk dobijo kandidati, ki izkažejo povezanost programa raziskovalnega dela s predvidenim
sodelovanjem v ustreznih raziskovalnih programih/projektih, ki niso povezani z gospodarstvom.

10

Povezanost programa doktorskega študija z idejno zasnovo doktorske disertacije

10

3

4
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Število
možnih
točk

Merilo
Primernost in usposobljenost delovnega mentorja2.
– 20 točk dobijo kandidati, ki imajo delovnega mentorja iz gospodarstva.
– 10 točk dobijo kandidati, ki imajo delovnega mentorja iz negospodarstva, razen državne uprave,
visokošolskih zavodov, javnih raziskovalnih zavodov in raziskovalnih organizacij, v katerih je raziskovanje
njihova osnovna dejavnost.

Skupaj

20

80

Kandidat lahko po merilu 1. 4 zbere neomejeno število točk, vendar skupni seštevek pri merilu 1. Ustreznost doktorskega kandidata ne
more preseči 40 točk.
2
Delovni mentor je strokovnjak iz gospodarstva oziroma negospodarstva, razen državne uprave, visokošolskih zavodov, javnih raziskovalnih zavodov in raziskovalnih organizacij, v katerih je raziskovanje njihova osnovna dejavnost. Delovni mentor mora imeti najmanj sedmo
raven izobrazbe po KLASIUS SRV.
1

Največje možno število točk je 80. Kandidat mora zbrati najmanj 48 točk.

B. Merila za ocenjevanje vlog iz 3.B) točke javnega razpisa:
Zap.
št.
1

3

Število
možnih
točk

Merilo
Ustreznost doktorskega kandidata:

40

1.1

Povprečna ocena zaključenega dodiplomskega študija oziroma magistrskega študija 2. stopnja brez
diplome. Točke se izračunajo tako, da se povprečna ocena zaokrožena na dve decimalki natančno pomnoži
s 3 (npr. 8,32 × 3).

30

1.2

Kandidat je že vpisan(a) v višji letnik doktorskega študija 3. stopnje ali prejšnji doktorski študij.

2

1.3

Je prejel (a) univerzitetno nagrado. Kot univerzitetna nagrada se šteje nagrada podeljena skladno
s Statutom Univerze v Mariboru (UM-UPB8, spremembe in dopolnitve statuta, Obvestila UM XXVII-2-2009)
in Pravilnikom o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad UM (Obvestila UM, št. XXIII-3-2005,
XXIV-5-2006 in XXIV-9-2006).

1

1.4

Ima objavljen izvirni znanstveni članek (1.01, 1.08), znanstveno monografijo (2.01), patent ali samostojni
znanstveni sestavek v monografiji (1.16). Kandidat dobi za vsako od navedenih objav 3 točke (za avtorstvo
ali za soavtorstvo).

33

1.5

Sodeluje oziroma je sodeloval pri raziskovalnem delu npr. na članici, na inštitutu ipd.

Kandidat lahko po merilu 1. 4 zbere neomejeno število točk, vendar skupni seštevek ne more preseči 40 točk.

Največje možno število točk je 40. Kandidat mora zbrati najmanj 24 točk.
6.2. Postopek ocenjevanja vlog
Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz
3.A) točke javnega razpisa:
– Vsako vlogo oceni komisija univerze,
ki jo imenuje odgovorna oseba univerze.
V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki je
48 točk.
– Med enako ocenjenimi vlogami imajo prednost vloge z višjo oceno po prvem
merilu, nato vloge z višjo oceno po drugem
merilu, nato vloge z višjo oceno po tretjem
merilu in nato vloge z višjo oceno po četrtem merilu. Ko so izčrpane vse navedene
možnosti in še vedno ni mogoče določiti,
katera izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na
univerzo.
– Med izbranimi vlogami se preveri število doktorskih študentov na mentorja oziroma potencialnega mentorja na način, da
skupno število doktorskih študentov, katerim
je mentor oziroma potencialni mentor potrdil
Obrazec št. 10-2: Idejna zasnova doktorske
disertacije po tem razpisu in število doktor-

4
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skih študentov, katerim je ta ista oseba že
mentor po shemi mladih raziskovalcev ter
mladih raziskovalcev iz gospodarstva, hkrati
ne presega pet. Pri tem se v kvoto štejejo
tudi mesta, ki jih je mentor oziroma potencialni mentor dobil odobrena na zadnjem
razpisu za mlade raziskovalce, ki ga vodi
ARRS, čeprav so ostala nezasedena. Če je
tako izračunano skupno število mentorstev
preseženo, se na tem javnem razpisu odobri
vloge prijaviteljev do zapolnitve kvote petih
mentorstev in sicer po vrsti od najvišje ocene navzdol oziroma datumu prejetja vloge
na univerzo, v primeru enake ocene.
– Če bo prag dosegalo ali presegalo
več vlog, kot je na razpolago sredstev za
njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala
prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto oceno. Med enako ocenjenimi vlogami,
bodo imele prednost vloge kot je opisano
v drugi alinei tega odstavka.
– Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa
pogodbe o sofinanciranju ali se pogodba ne
sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno.
Vloge, ki v fazi ocenjevanja niso izbrane
za sofinanciranje po 3.A) točki javnega razpisa, se uvrstijo v izbor za sofinanciranje iz
3.B) točke javnega razpisa, če je prijavitelj
v vlogi kot podredno izbral to možnost.
Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz
3.B) točke javnega razpisa:
– Vsako vlogo oceni komisija univerze,
ki jo imenuje odgovorna oseba univerze.
V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki je
24 točk.
– Med izbranimi vlogami se preveri število doktorskih študentov na mentorja oziroma potencialnega mentorja na način, da
skupno število doktorskih študentov, katerim je mentor oziroma potencialni mentor
potrdil Obrazec št. 10-2: Idejna zasnova
doktorske disertacije po tem razpisu in število doktorskih študentov, katerim je ta ista
oseba že mentor po shemi mladih raziskovalcev ter mladih raziskovalcev iz gospodarstva, hkrati ne presega pet. Pri tem se
v kvoto štejejo tudi mesta, ki jih je mentor
oziroma potencialni mentor dobil odobrena
na zadnjem razpisu za mlade raziskovalce, ki ga vodi ARRS, čeprav so ostala nezasedena. Če je tako izračunano skupno
število mentorstev preseženo, se na tem
javnem razpisu odobri vloge prijaviteljev do
zapolnitve kvote petih mentorstev in sicer
po vrsti od najvišje ocene navzdol oziroma
datumu prejetja vloge na univerzo, v primeru enake ocene.
– Če bo prag dosegalo ali presegalo več
vlog, kot je na razpolago sredstev za njihovo
sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto oceno.
Če še vedno ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere
vlogo, ki je prva prispela na univerzo.
– Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa
pogodbe o sofinanciranju ali se pogodba ne
sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno.
7. Okvirna višina razpisanih sredstev
7.1. Skupna okvirna višina razpisanih
sredstev
Javni razpis delno sofinancira Evropska
unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa človeških virov za obdobje
2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; pred-

Št.

nostne usmeritve 1.3. Štipendijske sheme.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev,
ki je na razpolago za sofinanciranje po tem
razpisu znaša 1.260.869,57 EUR, in sicer:
– 1.071.739,13 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (ESS) in
– 189.130,44 EUR – slovenska udeležba.
Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko v celotnih javnih izdatkih
znaša 85,00%.
Delež sredstev slovenske udeležbe
za sofinanciranje kohezijske politike znaša 15,00%.
Kolikor razpisana sredstva ne zadostujejo za sofinanciranje vseh kandidatov, ki so
dosegli ali presegli prag za sofinanciranje,
se najprej razdelijo sredstva za sofinanciranje kandidatov, ki so dosegli ali presegli
minimalno število točk po Merilu za ocenjevanje vlog iz 3. A točke javnega razpisa, šele
nato se razdelijo sredstva kandidatom, ki
so imeli odobreno sofinanciranje po Merilih
za ocenjevanje vlog iz 3. B točke javnega
razpisa.
7.2. Okvirna višina razpisanih sredstev
za posameznega prijavitelja
Sofinanciranje izbranega prijavitelja po
3.A) točki javnega razpisa lahko obsega za
čas študija po javnem razpisu:
– šolnino za doktorski študij, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni
letnik,
– denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni letnik, če
izbrani prijavitelj ni v delovnem razmerju,
samozaposleni ali prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in
– stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom
na mednarodni konferenci v tujini skupaj
do vrednosti 2.500,00 EUR v zadnjih dveh
letnikih doktorskega študija.
Sofinanciranje izbranega prijavitelja po
3.B) točki javnega razpisa lahko obsega del
šolnine za doktorski študij, največ do 50,00%,
vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik.
8. Upravičeni stroški in izdatki
Sofinanciranje se lahko izvede le za
upravičene stroške, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna. Dvojno
financiranje ni dovoljeno.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so dejansko nastali in so neposredno
povezani z doktorskim študijem prijavitelja,
– so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo
dobrega gospodarja,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili
Skupnosti in nacionalnimi pravili.
8.1. Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški so:
– Šolnina za doktorski študij.
– Denarna spodbuda za študij, kot standardni strošek na enoto.
– Stroški dnevnic, namestitve in prevoza
zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na
mednarodni konferenci v tujini, in sicer največ za čas trajanja konference podaljšano
za dva dni zaradi poti na kraj dogodka in
vračanja. Stroški dnevnic se izračunavajo
v skladu in do višine kot jo določa Uredba
o povračilu stroškov za službena potovanja
v tujino. Strošek kilometrine ni upravičen.
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Praviloma velja, da je treba izbrati najbolj
ekonomičen način prevoza in bivanja.
– DDV.
Sredstva za upravičene stroške bodo
nakazana za posamezno študijsko leto
ob predložitvi dokazil in na način, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju (priloga 1
javnega razpisa).
V primeru, ko izbrani prijavitelj, kateremu je odobrena denarna spodbuda za študij, med sofinanciranjem po javnem razpisu
sklene delovno razmerje, se samozaposli
ali prijavi na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, ni več upravičen do denarne
spodbude za študij in bo moral že prejeta
sredstva za ta namen za čas, ko zanje ne
izpolnjuje pogojev, vrniti v skladu s pogodbo
o sofinanciranju.
8.2. Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov
Za dokazovanje upravičenih stroškov in
izdatkov bo univerza vodila ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za
vse transakcije v zvezi s sofinanciranjem
izbranega prijavitelja po javnem razpisu.
Sredstva bo univerza nakazovala izbranemu prijavitelju na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju in predloženih dokazil o upravičenih stroških za vsako študijsko
leto posebej po prejemu sredstev od ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. Dokazila
o upravičenih stroških so za:
– vse stroške: potrdilo o vpisu in rednem
napredovanju v višji letnik oziroma izpolnjevanju pogojev zaradi mirovanja statusa
študenta;
– šolnino (oziroma njen sorazmerni del)
račun za šolnino za posamezni letnik, ki se
glasi na ime izbranega prijavitelja, in dokazilo o plačilu šolnine;
– denarno spodbudo za študij: izjava, da
prijavitelj ni v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje, izjava, da prijavitelj nima sofinanciranega doktorskega
študija iz drugih javnih sredstev;
– stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom
na mednarodni konferenci v tujini program
konference, dokazilo o aktivni udeležbi na
konferenci in prispevku ter za:
– prevozne stroške: račun oziroma vozovnico, če je iz nje razvidna cena in dokazilom o plačilu stroška.
– stroške namestitve: račun za namestitev v hotelu ipd. in potrdilo o plačilu
stroška,
– stroške dnevnic: dokazilo o času bivanja na kraju dogodka.
9. Obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje upravičenosti stroškov je od
1. 8. 2011 do 30. 9. 2015 za upravičen strošek šolnine ter od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2015
za ostale upravičene stroške.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je
od 1. 8. 2011 do 31. 12. 2015.
Čas za dosego rezultata iz prvega odstavka 3. točke javnega razpisa in doba
sofinanciranja se določita glede na izhodiščno stanje doktorskega študija posameznega
prijavitelja.
Sofinanciranje je zagotovljeno za čas
študija po javnem razpisu in ne več kot
3 leta (pričetek odštevanja razpoložljivega
časa: 1. 10. 2011). Pri tem časovni okvir
3 let velja za tiste prijavitelje, ki pridobijo
sofinanciranje na javnem razpisu v 1. letniku doktorskega študija 3. stopnje. Univerza
določi dobo sofinanciranja za število letnikov
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študija sofinanciranih po javnem razpisu, od
vključno študijskega leta 2011/2012.
Zgoraj navedeni časovni okvir določa
tudi čas za izpolnitev pogodbenih obveznosti, kot jih definira prvi odstavek 3. točke
javnega razpisa.
Čas iz prejšnjega odstavka lahko univerza podaljša ob obstoju upravičenih razlogov
zaradi mirovanja statusa študenta zaradi
materinstva ali daljše bolezni, kakor ju opredeljuje Statut univerze, ko ta razlog nastane,
vendar največ za 12 mesecev. V tem času
sofinanciranje ni zagotovljeno.
Če izbrani prijavitelj v roku ne bo izpolnil pogodbe o sofinanciranju, bo moral
vrniti prejeta sredstva po tem javnem razpisu s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi
obrestmi v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
10. Način prijave in rok za oddajo vlog
Obdobje za oddajo vloge je ne glede
na vrsto prenosa pošiljke od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno
20. 1. 2012 do 14. ure, v vložišče univerze,
Slomškov trg 15, 2000 Maribor.
Vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na
inovativno shemo 2011« ter s polnim naslovom prijavitelja.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v vložišče univerze do izteka navedenega roka ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Nepravočasne in nepravilno označene
vloge se s sklepom zavrže.
11. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedla komisija univerze za odpiranje vlog, ki jo s sklepom imenuje odgovorna oseba univerze. Odpiranje
vlog zaradi pričakovanega večjega števila
vlog ne bo javno. Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih univerze 27. 1. 2012 oziroma
najkasneje v roku osmih dni od izteka roka
za dostavo vlog.
V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 10 dni od prejema
poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj
ne bo dopolnil v roku v skladu s pozivom za
dopolnitev, se s sklepom zavrže.
12. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev bo s sklepom odločila odgovorna oseba univerze,
na podlagi predloga komisije. Prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati bodo s sklepom
obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. Izbrani prijavitelji bodo hkrati s sklepom o izboru pozvani k podpisu pogodbe
o sofinanciranju. Če se izbrani prijavitelj
v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
13. Ugovor
Morebitne ugovore zoper sklep iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji
vložijo pri univerzi v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru v 10 delovnih dneh
s sklepom odloči rektor Univerze v Mariboru.
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi prijavitelji. V ugovoru morajo
biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen.
Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za
prijavo prijaviteljev in postavljena merila za
ocenjevanje vlog.
14. Posebne zahteve vezane na izvajanje javnega razpisa
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14.1. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za sofinanciranje doktorskega študija,
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje
zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
14.2. Informiranje in obveščanje javnosti
Izbrani prijavitelj bo moral upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekujeta 8. in 9. člen Uredbe
Sveta (ES) št. 1828/2006, kot je podrobno
opredeljeno v vzorcu pogodbe o sofinanciranju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Navodila so povzeta po Navodilih organa
upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je
izdala Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
ki na področju kohezijske politike nastopa
v vlogi organa upravljanja. Skladno s spremembo navodil, ki jih izda organ upravljanja,
se spremenijo tudi navodila, ki jih mora upoštevati izbrani prijavitelj.
14.3. Hranjenje in dostopnost dokumentacije
Izbrani prijavitelj mora hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem operacije v skladu z veljavno zakonodajo oziroma
še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih
obveznosti za potrebe bodočih preverjanj.
Pred iztekom tega datuma, lahko univerza
ta rok podaljša. Prijavitelj mora zagotoviti
dostop do celotne dokumentacije v zvezi
s sofinanciranjem doktorskega študija po
javnem razpisu vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja,
nadzora in revizije javnega razpisa, tudi po
izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po
poteku pogodbe o sofinanciranju.
14.4. Varovanje osebnih podatkov in poslovne skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1828/2006. Poslovna skrivnost se lahko
nanaša na posamezen podatek ali na del
vloge, ne more pa se nanašati na celotno
vlogo. Vse osebe, ki bodo sodelovale pri
odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morale predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
14.5. Obveznosti glede spremljanja podatkov o udeležencih
Univerza bo spremljala podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, s popravki z dne 27. 12. 2007.
14.6. Posledice v primeru ugotovitve
dvojnega financiranja operacije
Za upravičene stroške, ki se bodo uveljavljali za sofinanciranje iz finančnih sredstev po tem javnem razpisu, ni dovoljeno
pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov,
t.j. dodatnega financiranja iz javnih finančnih
sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna.
V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja istih upravičenih stroškov iz različnih javnih virov mora izbrani prijavitelj vrniti

univerzi vsa sredstva, ki so mu bila izplačana po pogodbi o sofinanciranju skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev do dneva vračila, pogodbo
o sofinanciranju pa se odpove.
15. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (besedilo javnega razpisa, navodila, obrazci in priloge)
je z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu univerze: http:// www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=962. Razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dvignejo tudi v vložišču
univerze v času uradnih ur do izteka prijavnega roka.
16. Dodatne informacije in obveščanje:
vprašanja v zvezi z javnim razpisom se lahko posredujejo do 13. 1. 2012, v elektronski obliki na naslov: poststudy@uni-mb.si.
Univerza bo na vprašanja odgovorila najkasneje do 17. 1. 2012 ter jih bo objavila na:
www.uni-mb.si.
Univerza v Mariboru
Št. 6233/11
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Javni razpis
»Inovativna shema za sofinanciranje
doktorskega študija za spodbujanje
sodelovanja z gospodarstvom
in reševanja aktualnih družbenih izzivov
– generacija 2011 Univerza v Ljubljani«
v okviru
Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013
1. razvojne prioritete:
Spodbujanje podjetništva
in prilagodljivosti;
prednostne usmeritve
1.3 Štipendijske sheme
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je Univerza
v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljub
ljana (v nadaljevanju: univerza).
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: podlaga za izvedbo javnega razpisa
je Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo,
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl.US, 64/08, 86/09,
62/10 – ZUPJS,34/11 – odl. US. In 78/11),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 –
ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN),
Proračun Republike Slovenije za leto 2011
(Uradni list RS, št. 99/09), Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2011
(Uradni list RS, št. 96/10), Proračun Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10), Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leto 2011 in 2012
(Uradni list RS, št. 96/10), Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS,
št. 88/10), Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu »Inovativna shema
za sofinanciranje doktorskega študija za
spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom
in reševanja aktualnih družbenih izzivov –
generacija 2011 Univerza v Ljubljani«, Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7.
2006 o splošnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu in Kohezijskem skladu
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999
(Uradni list Evropske unije L 210/25 z dne
31. 7. 2006, L 239/248 z dne 1. 9. 2006,
L 145/38 z dne 7. 6. 2007, L 348/19 z dne
14. 12. 2008, L 94/10 z dne 8. 4. 2009 in
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L 158/1 z dne 24. 6. 2010; v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 1083/2006), Uredba
(ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1784/1999 (Uradni list Evropske
unije, L 210/12 z dne 31. 7. 2006 in L 126/1
z dne 21. 5. 2009), Uredbe Komisije (ES)
št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (Uradni list Evropske unije L 371/1
z dne 27. 12. 2006, L 45/3 z dne 15. 2. 2007
in L 250/1 z dne 23. 9. 2009 in 248/1 z dne
22. 9. 2010; v nadaljevanju: Uredba Komisije
(ES) št. 1828/2006), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
(št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11.
2007), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09,
40/09, 3/10, 31/10 in 79/10; v nadaljevanju:
Uredba), navodila organa upravljanja na področju kohezijske politike, Odločba Službe
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja št:
OP RČV/1/3/01-0-MVZT o dodelitvi sredstev
za program »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje
sodelovanja z gospodarstvom in reševanja
aktualnih družbenih izzivov – generacija
2011 Univerza v Ljubljani«, z dne 16. 12.
2011 in pogodba št. 3211-11-000538 o sofinanciranju in izvedbi operacije.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: prijavitelj), ki so se v študijskem letu
2011/2012 vpisali v 1., 2. ali 3. letnik doktorskih študijskih programov tretje stopnje
(v nadaljevanju: doktorski študij 3. stopnje)
oziroma 4. letnik doktorskih študijskih programov, sprejetih do 11. 6. 2004, ki se
v študijskem letu 2011/2012 še izvajajo (v
nadaljevanju: prejšnji doktorski študij), in
bodo:
– v času trajanja doktorskega študija,
v skladu z akreditiranim študijskim programom, v okviru raziskovalnega dela, vezanega na doktorski študij, dosegli:
– znanstveni članek, ki bo sprejet v objavo oziroma objavljen, ali
– patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni, ali
– uspešno opravljen zagovor doktorske naloge in s tem pridobljen naslov doktor
znanosti ali
– najkasneje v 12 mesecih podaljšanega
roka brez sofinanciranja dosegli uspešno
opravljen zagovor doktorske naloge in s tem
pridobili naslov doktor znanosti.
S sofinanciranjem se spodbuja doktorski
študij prijaviteljev, katerih program raziskovalnega dela v okviru doktorskega študija bo
vključeval raziskovalno delo v povezavi z:
– gospodarstvom ali
– reševanjem aktualnih družbenih izzivov z enega ali več tematskih področij:
– inovativnih pristopov v gospodarstvu
in negospodarstvu za večjo gospodarsko
rast,
– boja proti revščini in socialni izključenosti,
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– zagotavljanja enakih možnosti
v družbi,
– staranja prebivalstva in demografijo
širše,
– kakovostjo izobraževanja,
– trajnostjo znanja,
– zdravja,
– prehrane in živilstva,
– okolja,
– ekologije,
– zelenih tehnologij,
– biotehnologije,
– materialov,
– obnovljivih virov energije,
– nanotehnologije,
– informacijske in komunikacijske tehnologije oziroma
– kulturne dediščine.
V okviru javnega razpisa prijavitelj lahko odda samo eno vlogo za sofinanciranje
doktorskega študija za čas trajanja študija
po tem javnem razpisu, in sicer za:
A) celotno šolnino, vendar največ do
zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, denarno spodbudo za študij v znesku
5.950,00 EUR na posamezni letnik in povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza
zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na
mednarodni konferenci v tujini skupaj do
vrednosti 2.500,00 EUR v zadnjih dveh letnikih doktorskega študija
ali
B) del šolnine, največ do 50,00%, vendar
ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni
letnik.
Prijavitelji, ki oddajo vlogo za sofinanciranje po A) točki in so v delovnem razmerju,
samozaposleni ali prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, do denarne spodbude niso upravičeni.
Prijavitelj, ki odda vlogo za sofinanciranje po A) točki, lahko v vlogi na javni razpis
podredno izbere možnost, da se njegova
vloga uvrsti tudi v izbor za sofinanciranje po
B) točki, če vloga v fazi ocenjevanja po A)
točki ni izbrana.
Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju
odobri za čas trajanja študija po javnem
razpisu za vse letnike do konca doktorskega študija. Izbrani prijavitelj lahko vstopi
v sofinanciranje po javnem razpisu v 1., 2.
ali 3. letniku doktorskega študija 3. stopnje
oziroma 4. letniku prejšnjega doktorskega
študija, če je redno napredoval v višji letnik
doktorskega študija, za katerega je pridobil
sofinanciranje. V okviru rednega napredovanja se upošteva potrdilo o podaljšanju statusa študenta iz upravičenih razlogov, kakor
jih opredeljuje Zakon o visokem šolstvu1,
70. člen ZViS
Status študenta preneha, če študent:
– diplomira,
– ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra,
– se izpiše,
– se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
– je bil izključen,
– dokonča podiplomski študij,
– ne dokonča podiplomskega študija
v ustreznem, s statutom predpisanem roku.
V primerih iz druge, četrte in sedme alinee
prejšnjega odstavka se študentu iz upravičenih
razlogov status študenta lahko tudi podaljša,
vendar največ za eno leto.
Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega
statusa za eno leto za vsakega živo rojenega
otroka.
1
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vendar največ za eno leto. Ne glede na
letnik, v katerem vstopi v sofinanciranje po
javnem razpisu, se izbrani prijavitelj zaveže
k realizaciji rezultata, kot ga definira prvi
odstavek te točke javnega razpisa.
4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpreti
tehnološke, visokošolske ter znanstvene
potrebe gospodarstva in prenos znanja
v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje in
gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega
študija, ki s tem prispeva k trajnostnemu
razvoju družbe.
Cilj javnega razpisa je vzpostaviti sistem
denarnih spodbud za podiplomske študente doktorskega študija na univerzi, ki bodo
v program raziskovalnega dela vključili raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom
oziroma reševanjem aktualnih družbenih
izzivov.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge
5.1. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje
Sofinanciranje se lahko odobri prijaviteljem, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so ob prijavi vpisani v 1. letnik ali v višji letnik po študijskem programu Univerze
v Ljubljani, pri tem pa so v višji letnik redno
napredovali,
– nimajo sofinanciranega doktorskega
študija iz javnih sredstev (mladi raziskovalci ali mladi raziskovalci iz gospodarstva,
ipd.).
5.2. Vsebina in priprava vloge
Za prijavo na javni razpis po 3.A) točki
javnega razpisa morajo prijavitelji predložiti
popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:
1. Obrazec št. 10-0: Vloga na javni razpis, izpolnjena in oddana v elektronski in
natisnjeni obliki;
2. Obrazec št. 10-1: Idejna zasnova doktorske disertacije, potrjena s podpisom mentorja ali predvidenega mentorja (v primeru,
če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2.
letniku in še nima potrjene teme doktorske
disertacije);
3. Obrazec št. 10-2: Program dela, ki
ga podpiše mentor ali predvideni mentor (v
primeru, če prijavitelj vstopa v javni razpis
v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme
doktorske disertacije).
Prijavitelj, ki se prijavlja za sofinanciranje na javnem razpisu po 3.A) točki javnega razpisa in želi uveljavljati delovnega
mentorja, predloži tudi obrazec št. 10-3:
Izjava delovnega mentorja. Če obrazec
k vlogi ni priložen, se šteje, da prijavitelj
delovnega mentorja ne uveljavlja in se prijavitelja v tej točki ne poziva k dopolnitvi
vloge.
Za sofinanciranje na javnem razpisu po
3.B) točki javnega razpisa morajo prijavitelji predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:
1. Obrazec št. 10-0: Vloga na javni razpis, izpolnjena in oddana v elektronski in
natisnjeni obliki;
2. Obrazec št. 10-1: Idejna zasnova doktorske disertacije, potrjena s podpisom mentorja ali predvidenega mentorja (v primeru,
če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2.
letniku in še nima potrjene teme doktorske
disertacije).
6. Merila za izbor prijaviteljev in način
izbire
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6.1. Merila za ocenjevanje vlog

A. Merila za ocenjevanje vlog iz 3.A) toþke javnega razpisa:
Zap.
št.

1

MERILO

Število
možnih
toþk

Ustreznost prijavitelja (doktorskega kandidata)
Ocenjuje se prijaviteljeve dosežke pri študiju in znanstvenoraziskovalnem delu.

1.1. Prijavitelji, ki so vpisani v prvi letnik doktorskega študija:
a) Uspeh pri dosedanjem študiju (do 32 toþk):
-

Diplomanti univerzitetnih programov pred bolonjsko prenovo
o
o

Povpreþna ocena pri študijskih programih brez diplome
izraþun po formuli: število toþk=(povpreþna ocena-2)x4
Študijski programi, ki imajo diplomo brez ocene oz. opisno se
obravnavajo kot študijski programi brez diplome.
ali

o

Povpreþna ocena pri študijih z diplomo (do 28 toþk) plus
ocena diplomskega dela (do 4 toþke)
izraþun po formuli: število toþk=povpreþna ocena x 3 – 2 +
število toþk diplome;
* toþkovanje diplome:
ocena diplome 9,5 ali veþ = 4 toþke
ocena diplome 8,5 ali veþ in manj kot 9,5 = 3 toþke
ocena diplome 7,5 ali veþ in manj kot 8,5 = 2 toþki
ocena diplome 6,5 ali veþ in manj kot 7,5 = 1 toþka

*Ocena diplome je lahko sestavljena iz ene ali veþ ocen (diplomsko delo,
zagovor diplomskega dela in/ali diplomski izpit)

-

Diplomanti enovitih magistrskih programov po bolonjski
prenovi
o

Povpreþna ocena pri študijskih programih brez diplome
izraþun po formuli: število toþk=(povpreþna ocena-2)x4
ali

o

Povpreþna ocena pri študijih z diplomo (do 28 toþk) plus
ocena diplomskega dela (do 4 toþke)
izraþun po formuli: število toþk=povpreþna ocena x 3 – 2 +
število toþk diplome;
toþkovanje diplome:
ocena diplome 9,5 ali veþ = 4 toþke
ocena diplome 8,5 ali veþ in manj kot 9,5 = 3 toþke
ocena diplome 7,5 ali veþ in manj kot 8,5 = 2 toþki
ocena diplome 6,5 ali veþ in manj kot 7,5 = 1 toþka
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Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje po bolonjski
prenovi
o

Povpreþna ocena pri študijskih programih brez diplome
izraþun po formuli: število toþk=(povpreþna ocena-2)x4
ali

o

Povpreþna ocena pri študijih z diplomo (do 28 toþk) plus
ocena diplomskega dela (do 4 toþke)
izraþun po formuli: število toþk=*povpreþna ocena x 3 – 2+
število toþk diplome;
**toþkovanje diplome:
ocena diplome 9,5 ali veþ = 4 toþke
ocena diplome 8,5 ali veþ in manj kot 9,5 = 3 toþke
ocena diplome 7,5 ali veþ in manj kot 8,5 = 2 toþki
ocena diplome 6,5 ali veþ in manj kot 7,5 = 1 toþka

*Za povpreþno oceno pri bolonjskih programih se upošteva
uspeh 1. in 2. stopnje po naslednji formuli:
(povpreþna ocena 1. stopnje x število let 1. stopnje+povpreþna ocena 2.
stopnje x število let 2. Stopnje) / (število let 1. stopnje+število let 2. stopnje)
**V primeru diplome na 1. stopnji in 2. stopnji se naredi izraþun povpreþne
ocene diplome po formuli:
(Ocena diplome 1. stopnje + ocena diplome 2. Stopnje)/2

b) Zakljuþen dosedanji študijski program za pridobitev magisterija
znanosti (4 toþke)
c) ýlanek, objavljen ali sprejet v objavo, ali patent, sprejet v
postopek (3 toþke za 1 þlanek ali patent ali 6 toþk za 2 þlanka ali
patenta)
d) Aktivna udeležba s prispevkom na znanstveni konferenci (1 toþka
za 1 aktivno udeležbo s prispevkom na znanstveni konferenci ali 3
toþke za 2 aktivni udeležbi s prispevkom na znanstveni
konferenci)
e) Prešernova nagrada na UL (3 toþke)
f) Prešernova nagrada na fakulteti ali druge primerljive nagrade (2
toþke za 1 nagrado ali 4 toþke za 2 nagradi)
g) Strokovna specializacija (4 toþke)
h) Delovne izkušnje na relevantnem podroþju - najmanj dve leti (3
toþke)

1.2. Prijavitelji v višjih letnikih doktorskega študija:
a) Uspeh pri študiju/ih pred vpisom na doktorski študij (do 16 toþk)
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Diplomanti univerzitetnih programov pred bolonjsko prenovo
o

Povpreþna ocena pri študijskih programih brez diplome
izraþun po formuli: število toþk=(povpreþna ocena – 2) x 2
ali

o

-

Povpreþna ocena pri študijih z diplomo
izraþun po formuli:
število toþk=(povpreþna ocena x 3 - 2 + ocena diplome – 6) /2

Diplomanti enovitih magistrskih programov po bolonjski
prenovi
o

Povpreþna ocena pri študijskih programih brez diplome
izraþun po formuli: število toþk=(povpreþna ocena-2)x2
ali

o

-

Povpreþna ocena pri študijih z diplomo
izraþun po formuli:
število toþk=(povpreþna ocena x 3 - 2 + ocena diplome – 6)/2

Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje po bolonjski
prenovi
o

Povpreþna ocena pri študijskih programih brez diplome
izraþun po formuli: število toþk=(povpreþna ocena-2)x2
ali

Povpreþna ocena pri študijih z diplomo
izraþun po formuli:
število toþk=(*povpreþna ocena x 3 - 2 +**ocena diplome –
6) / 2
*Za povpreþno oceno pri bolonjskih programih se upošteva
uspeh 1. in 2. stopnje po naslednji formuli:
(povpreþna ocena 1.stopnje x število let 1.stopnje+povpreþna ocena
2.stopnje x število let 2.stopnje ) / (število let 1.stopnje+število let 2.stopnje)
o

**V primeru diplome na 1. stopnji in 2. stopnji se naredi izraþun povpreþne
ocene diplome po formuli:
(Ocena diplome 1. stopnje + ocena diplome 2. Stopnje)/2

b) Ocena študija magisterija znanosti2/doktorskega študija (do 16
toþk)
o

Izraþun po formuli: seštevek posameznih opravljenih
obveznosti / število obveznost = ocena povpreþja
Ocena 8,5 ali veþ = 16 toþk
Ocena 7 do manj kot 8,5 = 12 toþk
Ocena 6 do manj kot 7 = 0 toþk
ali

2

Velja v primeru prijaviteljev v 4. letniku doktorskega študija, ki so na doktorski študij vpisani po starih
programih in so redno napredovali ali vanj vstopili po merilih za prehode.
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za študije, pri katerih se uspeh ocenjuje opisno, z: opravil z
odliko / opravil / ni opravil:
Opravil z odliko=16 toþk, Opravil=12 toþk
Izraþun po formuli: seštevek posameznih opravljenih
obveznosti / število obveznosti = ocena povpreþja
ýe je povpreþje toþk veþje ali enako 14 = 16 toþk
ýe je povpreþje toþk od 12 do 13,9 = 12 toþk
ali

o

za študije, pri katerih se uspeh ocenjuje opisno, z: opravil / ni
opravil:
Opravil=16 toþk

c) Znanstveni þlanek povezan z doktorskim delom, objavljen ali
sprejet v objavo (20 toþk)
d) Aktivna udeležba s prispevkom na konferenci, povezani z
doktorskim delom (5 toþk za 1 aktivno udeležbo s prispevkom na
konferenci ali 10 toþk za 2 aktivni udeležbi s prispevkom na
konferenci)
e) Strokovni þlanek (5 toþk za 1 strokovni þlanek ali 10 toþk za 2
strokovna þlanka)
Ocena dosedanjega znanstveno-raziskovalnega dela je v pristojnosti
ocenjevalne komisije.
V primeru, da seštevek toþkovanja po vseh zgoraj navedenih kriterijih
preseže 40 toþk, se prijavitelju prizna najveþ 40 toþk.
2

3

4

Povezanost programa raziskovalnega dela s predvidenim
sodelovanjem v relevantnih raziskovalnih programih/projektih.
Ocenjuje se relevantnost raziskovalnih programov/projektov v katere so
vkljuþeni prijavitelji, glede na 3. toþko javnega razpisa. Predvideni sta 2
kategoriji toþk: 5 (za raziskovalni projekt v povezavi z reševanjem
aktualnih družbenih izzivov) ali 10 (za raziskovalni projekt v povezavi z
gospodarstvom) po presoji ocenjevalne komisije
Povezanost programa doktorskega študija z idejno zasnovo
doktorske disertacije.
Povezanost programa doktorskega študija z idejno zasnovo doktorske
disertacije se oceni z 0 ali 10 toþkami po presoji ocenjevalne komisije
Primernost in usposobljenost delovnega mentorja.
Ocenjuje se relevantnost podroþja dela in referenc delovnega mentorja
za raziskovalno delo in doktorski študij prijavitelja.
Delovni mentor je strokovnjak iz gospodarstva oz. negospodarstva, razen
državne uprave, visokošolskih zavodov, javnih raziskovalnih zavodov in
raziskovalnih organizacij, v katerih je raziskovanje njihova osnovna
dejavnost.
Primernost in usposobljenost delovnega mentorja se ocenjuje glede na
delovanje delovnega mentorja v povezavi z negospodarstvom (10 toþk) ali
z gospodarstvom (20 toþk).

Skupaj

10

10

20

80
Največje možno število točk je 80. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag 48 točk.
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B. Merila za ocenjevanje vlog iz 3.B) toþke javnega razpisa:
Zap.
št.

1

MERILO

Število
možnih
toþk

Ustreznost prijavitelja (doktorskega kandidata)
Ocenjuje se prijaviteljeve dosežke pri študiju in znanstvenoraziskovalnem delu.
Ocenjevanje ustreznosti prijavitelja se ocenjuje po merilih, ki so
navedena pod toþko 1 v Merilih za ocenjevanje vlog iz 3.A) toþke
javnega razpisa.
V primeru, da seštevek toþkovanja po zgoraj navedenih kriterijih
preseže 40 toþk, se prijavitelju prizna najveþ 40 toþk.
Največje možno število točk je 40. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki je 24 točk.
6.2. Postopek ocenjevanja vlog
Vloge oceni komisija, ki jo imenuje senat univerze, po merilih iz točke 6 javnega
razpisa.
Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz
3.A) točke javnega razpisa:
Med enako ocenjenimi vlogami imajo prednost vloge z višjo oceno po prvem
merilu, nato vloge z višjo oceno po drugem
merilu, nato vloge z višjo oceno po tretjem
merilu in nato vloge z višjo oceno po četrtem merilu. Ko so izčrpane vse navedene
možnosti in še vedno ni mogoče določiti,
katera izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na
univerzo.
Če bo prag doseglo ali preseglo več
vlog, kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala
prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto oceno. Med enako ocenjenimi vlogami,
bodo imele prednost vloge kot je opisano
v drugem odstavku. Če izbrani prijavitelj
odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku 8 dni od vročitve poziva k podpisu pogodbe, se odobri naslednja vloga
glede na doseženo oceno.
Vloge, ki v fazi ocenjevanja niso izbrane
za sofinanciranje po 3.A) točki javnega razpisa ali se za sofinanciranje po 3.A) točki
javnega razpisa zavržejo, vendar vsebujejo
vse obrazce in priloge za kandidiranje za
sofinanciranje po 3.B) točki javnega razpisa,
se uvrstijo v izbor za sofinanciranje iz 3.B)
točke javnega razpisa, če je prijavitelj v vlogi
kot podredno izbral to možnost.
Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz
3.B) točke javnega razpisa:
Če bo prag doseglo ali preseglo več vlog,
kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po
vrstnem redu glede na prejeto oceno. Če še
vedno ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo,
ki je prva prispela na univerzo.
Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa
pogodbe o sofinanciranju ali se pogodba
ne sklene v predpisanem roku 8 dni od vročitve poziva k podpisu pogodbe, se odobri
naslednja vloga glede na doseženo oceno.
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7. Okvirna višina razpisanih sredstev
7.1. Skupna okvirna višina razpisanih
sredstev
Javni razpis delno sofinancira Evropska
unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa človeških virov za obdobje
2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3. Štipendijske sheme.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev,
ki je na razpolago za sofinanciranje po tem
razpisu znaša 7.608.181,44 EUR, in sicer:
– 6.466.954,22 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (ESS) in
– 1.141.227,22 EUR – slovenska udeležba.
Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko v celotnih javnih izdatkih
znaša 85,00%.
Delež sredstev slovenske udeležbe
za sofinanciranje kohezijske politike znaša 15,00%.
Sofinanciranje operacije – Inovativna
shema posameznega leta je vezano na
razpoložljiva proračunska sredstva ministrstva.
V primeru, da pride do sprememb v proračunu ministrstva za posamezno proračunsko leto, ki neposredno vpliva na sofinanciranje operacije iz sredstev ministrstva se
sklene aneks k pogodbi, s katerim se bo
ustrezno uredilo oziroma dopolnilo pogodbena določila.
Pri dodelitvi sredstev bodo imele prednost prijavitelji, ki bodo izbrani po 3.A) točki
javnega razpisa. Preostanek sredstev bo
namenjen prijaviteljem, izbranim po 3.B)
točki javnega razpisa.
7.2. Okvirna višina razpisanih sredstev
za posameznega prijavitelja
Sofinanciranje izbranega prijavitelja po
3.A) točki javnega razpisa lahko obsega za
čas študija po javnem razpisu:
– šolnino za doktorski študij, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni
letnik,
– denarno spodbudo za študij v znesku
5.950,00 EUR na posamezni letnik, če izbrani prijavitelj ni v delovnem razmerju, samozaposlen, prijavljen na Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje, in
– stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom
na mednarodni konferenci v tujini skupaj
do vrednosti 2.500,00 EUR v zadnjih dveh
letnikih doktorskega študija.
Sofinanciranje izbranega prijavitelja po
3.B) točki javnega razpisa lahko obsega
do 50,00% šolnine za doktorski študij, vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik.
8. Upravičeni stroški in izdatki
Sofinancirani so lahko le upravičeni stroški, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali
lokalnega proračuna. Dvojno financiranje ni
dovoljeno.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so dejansko nastali in so neposredno
povezani z doktorskim študijem prijavitelja,
– so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo
dobrega gospodarja,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah,
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili
Skupnosti in nacionalnimi pravili in

Št.

– niso in ne bodo financirani z drugimi viri
sredstev iz državnega proračuna, sredstev
lokalnih skupnosti ali EU.
8.1. Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški so:
– šolnina za doktorski študij,
– denarna spodbuda za študij, kot standardni strošek na enoto,
– stroški dnevnic, namestitve in prevoza
zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na
mednarodni konferenci v tujini, in sicer največ za čas trajanja konference podaljšano
za dva dni zaradi poti na kraj dogodka in
vračanja. Stroški dnevnic se izračunavajo
v skladu in do višine kot jo določa Uredba
o povračilu stroškov za službena potovanja
v tujino. Strošek kilometrine ni upravičen.
Praviloma velja, da je treba izbrati najbolj
ekonomičen način prevoza in bivanja,
– DDV.
Sredstva za upravičene stroške bodo
nakazana za posamezno študijsko leto
ob predložitvi dokazil in na način, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju (priloga 1
javnega razpisa).
V primeru, ko izbrani prijavitelj, kateremu je odobrena denarna spodbuda za študij, med sofinanciranjem po javnem razpisu
sklene delovno razmerje, se samozaposli
ali prijavi na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, ni več upravičen do denarne
spodbude za študij in bo moral že prejeta
sredstva za ta namen za čas, ko zanje ne
izpolnjuje pogojev, vrniti v skladu s pogodbo
o sofinanciranju.
8.2. Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov
Sredstva bo univerza nakazovala izbranemu prijavitelju na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju in predloženih dokazil o upravičenih stroških za vsako študijsko
leto posebej po prejemu sredstev od ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. Pogoj
za izplačilo v tekočem študijskem letu sta
potrdilo o vpisu in o rednem napredovanju.
V okviru rednega napredovanja se upošteva
potrdilo o podaljšanju statusa študenta iz
upravičenih razlogov (70. člen ZViS), vendar
največ za eno leto. Ostala dokazila o upravičenih stroških so za:
– šolnino (oziroma njen sorazmerni del):
račun za šolnino za posamezni letnik, ki se
glasi na ime izbranega prijavitelja, in dokazilo o plačilu šolnine;
– denarno spodbudo za študij: izjava, da
prijavitelj ni v delovnem razmerju, samozaposlen, prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje; izjava, da prijavitelj
nima sofinanciranega doktorskega študija iz
drugih javnih sredstev
– stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom
na mednarodni konferenci v tujini: program
konference, dokazilo o aktivni udeležbi na
konferenci in prispevku ter za:
– prevozne stroške: račun oziroma vozovnico, če je iz nje razvidna cena in dokazilo o plačilu stroška.
– stroške namestitve: račun za namestitev v hotelu ipd. in potrdilo o plačilu
stroška,
– stroške dnevnic: dokazilo o času bivanja na kraju dogodka.
Dokazila za izkazovanje upravičenosti
stroškov so opredeljena v neposredni potrditvi operacije in se lahko spreminjajo skladno
s spremembami v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko
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obdobje 2007–2013, ki jih izda OU ter skladno z navodili in usmeritvami ministrstva.
9. Obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje upravičenosti stroškov je za
strošek šolnine od 1. 8. 2011 do 30. 9. 2015
ter za ostale upravičene stroške od 1. 10.
2011 do 30. 9. 2015.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je
od 1. 8. 2011 do 31. 12. 2015.
Sofinanciranje je zagotovljeno za čas
študija po javnem razpisu in ne več kot
3 leta šteto od 1. 10. 2011.
Čas za dosego rezultata iz prvega odstavka 3. točke javnega razpisa in doba
sofinanciranja se določita v pogodbi o sofinanciranju, glede na izhodiščno stanje doktorskega študija posameznega prijavitelja.
Čas iz drugega odstavka lahko univerza podaljša ob priložitvi potrdila o podaljšanju statusa študenta iz upravičenih razlogov (70. člen ZViS), vendar največ za eno
leto. V času podaljšanja statusa študenta
sofinanciranje ni zagotovljeno. Prijavitelj je
upravičen samo do enkratnega podaljšanja.
Če izbrani prijavitelj v roku ne bo izpolnil
pogodbe o sofinanciranju, bo moral vrniti prejeta sredstva po tem javnem razpisu
v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
10. Način prijave in rok za oddajo vlog
Prijavitelj se mora do 20. 1. 2012 prijaviti
v informacijski sistem univerze na spletnem
naslovu: https://inovativna-shema.uni-lj.si/.
Po tem roku prijava v informacijski sistem
ne bo več mogoča.
Rok za oddajo vlog je 20. 1. 2012. Vloge
se pošljejo priporočeno po pošti, lahko pa
se oddajo tudi osebno v vložišče Univerze
v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,
do dne 20. 1. 2012, do 13. ure. Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloge z nepravilno označeno ovojnico ne
bodo predmet izbire in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na
inovativno shemo 2011« ter s polnim naslovom prijavitelja.
Če se podatki, oddani preko elektronske
prijave na javni razpis, razlikujejo od podatkov, navedenih v vlogi, oddani v natisnjeni
obliki, se kot verodostojne upošteva podatke
v natisnjeni vlogi.
Prijavitelji so dolžni spremljati vsa obvestila, informacije in navodila v zvezi s predmetnim javnim razpisom, ki jih univerza
objavi na svojem spletnem naslovu: www.
uni-lj.si ter ta obvestila, informacije in navodila upoštevati kot sestavni del javnega
razpisa.
11. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo
s sklepom imenuje rektor Univerze v Ljub
ljani. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega
večjega števila vlog ne bo javno. Odpiranje
vlog se izvede v prostorih univerze v petnajstih delovnih dneh od izteka roka za oddajo
vlog.
V primeru formalno nepopolnih vlog bodo
prijavitelji v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavitelji
bodo lahko vlogo dopolnili v roku 5 delovnih
dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga,
ki je prijavitelj ne bo dopolnil v roku v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom
zavrže.
Navedbe v posameznih obrazcih v vlogi
se upoštevajo le ob predložitvi dokazil, kot
so navedena in zahtevana pri točkah 7, 8 in
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9 v obrazcu št. 10-0: Vloga na javni razpis.
Dokazila je potrebno predložiti tudi za točko
2 v obrazcu št. 10-2: Program dela.
12. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev bo s sklepom odločil rektor univerze v Ljubljani, na
podlagi predloga komisije za ocenjevanje.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Izbrani prijavitelji bodo
hkrati s sklepi o izboru pozvani k podpisu
pogodb o sofinanciranju. Če se izbrani prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva nanj ne
odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za
sofinanciranje za pridobitev sredstev.
13. Ugovor
Morebitne ugovore zoper sklepe iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji
vložijo pri univerzi v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru v 10 delovnih dneh
s sklepom odloči rektor Univerze v Ljub
ljani. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa
pogodb z izbranimi prijavitelji. V ugovoru
morajo biti v pisni obrazložitvi natančno
opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor
vložen. Predmet ugovora ne morejo biti
pogoji za prijavo prijaviteljev in postavljena
merila za ocenjevanje vlog.
14. Posebne zahteve vezane na izvajanje javnega razpisa
14.1. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za sofinanciranje doktorskega študija,
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje
zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
14.2. Informiranje in obveščanje javno
sti
Izbrani prijavitelj bo moral upoštevati
zahteve glede informiranja in obveščanja
javnosti, kakor to narekujeta 8. in 9. člen
Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 in kot
je opredeljeno v vzorcu pogodbe o sofinanciranju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Navodila so povzeta po Navodilih organa upravljanja za informiranje
in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013, ki jih je izdala Služba Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na področju
kohezijske politike nastopa v vlogi organa
upravljanja. Skladno s spremembo navodil,
ki jih izda organ upravljanja, se spremenijo
tudi navodila, ki jih mora upoštevati izbrani
prijavitelj.
14.3. Hranjenje in dostopnost dokumentacije
Izbrani prijavitelj mora hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem operacije v skladu z veljavno zakonodajo oziroma
še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih
obveznosti za potrebe bodočih preverjanj.
Pred iztekom tega datuma, lahko univerza
ta rok podaljša. Prijavitelj mora zagotoviti
dostop do celotne dokumentacije v zvezi
s sofinanciranjem doktorskega študija po
javnem razpisu vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja,
nadzora in revizije javnega razpisa, tudi po
izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma
po poteku pogodbe o sofinanciranju.
14.4. Varovanje osebnih podatkov in poslovne skrivnosti
Osebni podatki prijaviteljev se zbirajo
za namen izvedbe javnega razpisa in spre-
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mljanje realizacije pogodb o sofinanciranju
z izbranimi prijavitelji.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1828/2006. Poslovna skrivnost se lahko
nanaša na posamezen podatek ali na del
vloge, ne more pa se nanašati na celotno
vlogo. Vse osebe, ki bodo sodelovale pri
odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morale predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
14.5. Obveznosti glede spremljanja podatkov o udeležencih
Univerza bo spremljala podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, s popravki z dne 27. 12. 2007.
14.6. Posledice v primeru ugotovitve
dvojnega financiranja operacije
Za upravičene stroške, ki se bodo uveljavljali za sofinanciranje iz finančnih sredstev po tem javnem razpisu, ni dovoljeno
pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov,
t.j. dodatnega financiranja iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna.
V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja istih upravičenih stroškov iz različnih javnih virov mora izbrani prijavitelj vrniti
univerzi vsa sredstva, ki so mu bila izplačana po pogodbi o sofinanciranju skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev do dneva vračila, pogodbo o sofinanciranju pa se odpove.
15. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (besedilo javnega razpisa,
navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na
voljo na spletnem naslovu univerze: www.
uni-lj.si.
16. Dodatne informacije in obveščanje:
vprašanja v zvezi z javnim razpisom se lahko posredujejo do 13. 1. 2012, do 13. ure
v elektronski obliki na naslov: razpis.sofinanciranje@uni-lj.si. Univerza bo na vprašanja pričela odgovarjati s 3. 1. 2012 in
bo odgovarjala najkasneje do 19. 1. 2012.
Odgovori na najpogostejša vprašanja bodo
objavljeni na spletnem naslovu: www.unilj.si.
Univerza v Ljubljani
Ob-5901/11
Javni razpis
»Inovativna shema za sofinanciranje
doktorskega študija za spodbujanje
sodelovanja z gospodarstvom
in reševanja aktualnih družbenih
izzivov – generacija 2011 Univerza
na Primorskem«
v okviru
Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013
1. razvojne prioritete:
Spodbujanje podjetništva in
prilagodljivosti;
prednostne usmeritve
1.3 Štipendijske sheme
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa

Izvajalec javnega razpisa je Univerza
na Primorskem/Università del Litorale, Titov trg 4, 6000 Koper (v nadaljevanju: univerza). Univerza nastopa pri izvedbi tega
javnega razpisa v vlogi izvajalca.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: podlaga za izvedbo javnega razpisa je Zakon o visokem šolstvu (Uradni list
RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08,
86/09, 62/10 – ZUPJS, 34/11 – odl. US in
78/11), Zakon o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10
– ZUKN), Proračun Republike Slovenije za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Spremembe proračuna Republike Slovenije za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 96/10), Proračun Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Zakon o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leto 2011
in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Uredba
o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni
list RS, št. 88/10), Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu »Inovativna
shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih
izzivov – generacija 2011 Univerza na Primorskem« z dne 16. 11. 2011, Uredba Sveta
(ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999 (Uradni list Evropske
unije L 210/25 z dne 31. 7. 2006, L 239/248
z dne 1. 9. 2006, L 145/38 z dne 7. 6. 2007,
L 348/19 z dne 14. 12. 2008, L 94/10 z dne
8. 4. 2009 in L 158/1 z dne 24. 6. 2010;
v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 1083/2006),
Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (Uradni list Evropske
unije, L 210/12 z dne 31. 7. 2006 in L 126/1
z dne 21. 5. 2009), Uredbe Komisije (ES)
št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (Uradni list Evropske unije L 371/1
z dne 27. 12. 2006, L 45/3 z dne 15. 2.
2007 in L 250/1 z dne 23. 9. 2009 in 248/1
z dne 22. 9. 2010; v nadaljevanju: Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006), Operativni
program razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001,
z dne 21. 11. 2007), Uredba o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10;
v nadaljevanju: Uredba), navodila organa
upravljanja na področju kohezijske politike,
Odločba Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja št: OP RČV /1/3/04-0-MVZT
o dodelitvi sredstev za program »Inovativna
shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih
izzivov – generacija 2011 Univerza na Primorskem« in Pogodba št. 3211-11-000540
o sofinanciranju in izvedbi operacije.
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3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov (v nadaljevanju: prijavitelj), ki so v študijskem letu 2011/2012 oziroma bodo na
univerzi vpisali doktorski študij v 1., 2. ali 3.
letnik doktorskih študijskih programov tretje
stopnje (v nadaljevanju: doktorski študij 3.
stopnje) oziroma 4. letnik doktorskih študijskih programov, sprejetih do 11. 6. 2004
(v nadaljevanju: prejšnji doktorski študij)
in bodo:
– v času uradnega trajanja doktorskega
študija, kakor je bil akreditiran, v okviru
raziskovalnega dela vezanega na doktorski
študij, dosegli:
– znanstveni članek, ki bo sprejet
v objavo oziroma objavljen, ali
– patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni, ali
– uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobljen naslov doktor znanosti ali
– najkasneje v 12 mesecih podaljšanega roka brez sofinanciranja dosegli uspešno opravljen zagovor doktorske naloge
oziroma pridobili naslov doktor znanosti.
S sofinanciranjem se spodbuja doktorski študij prijaviteljev, katerih program
raziskovalnega dela v okviru doktorskega študija bo vključeval raziskovalno delo
v povezavi z:
– gospodarstvom ali
– reševanjem aktualnih družbenih izzivov z enega ali več tematskih področij:
– inovativnih pristopov v gospodarstvu in negospodarstvu za večjo gospodarsko rast,
– boja proti revščini in socialni izključenosti,
– zagotavljanje enakih možnosti
v družbi,
– staranja prebivalstva in demografijo širše,
– kakovostjo izobraževanja,
– trajnostjo znanja,
– zdravja,
– prehrane in živilstva,
– okolja,
– ekologije,
– zelenih tehnologij,
– biotehnologije,
– materialov,
– obnovljivih virov energije,
– nanotehnologije,
– informacijske in komunikacijske tehnologije oziroma
– kulturne dediščine.
V okviru javnega razpisa prijavitelj lahko
odda vlogo za sofinanciranje doktorskega
študija za čas trajanja študija po tem javnem razpisu, in sicer za:
A) celotno šolnino, vendar največ do
zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, denarno spodbudo za študij v znesku
5.950,00 EUR na posamezni letnik in povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom
na mednarodni konferenci v tujini skupaj

Št.

do vrednosti 2.500,00 EUR v zadnjih dveh
letnikih doktorskega študija
ali
B) del šolnine, največ do 50,00%, vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik.
Za denarno spodbudo za študij iz točke A) lahko kandidirajo prijavitelji, ki niso
v delovnem razmerju, samozaposleni ali
prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje.
Prijavitelj ne more izbrati sofinanciranja
pod A) točko samo za del stroškov razen
v primeru iz prejšnjega odstavka. Prijavitelj, ki odda vlogo za sofinanciranje po A)
točki, lahko v vlogi na javni razpis podredno
izbere možnost, da se njegova vloga uvrsti
tudi v izbor za sofinanciranje po B) točki,
če vloga v fazi ocenjevanja po A) točki ni
izbrana.
Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju
odobri za čas trajanja študija po javnem
razpisu za vse letnike do konca doktorskega študija. Izbrani prijavitelj lahko vstopi
v sofinanciranje po javnem razpisu v 1., 2.
ali 3. letniku doktorskega študija 3. stopnje
oziroma 4. letniku prejšnjega doktorskega študija, če je redno napredoval v višji
letnik doktorskega študija, za katerega je
pridobil sofinanciranje. V okviru rednega
napredovanja se upoštevajo upravičeni
razlogi zaradi mirovanja statusa študenta
zaradi materinstva ali daljše bolezni, kakor ju opredeljuje Statut univerze, vendar
največ za 12 mesecev. Ne glede na letnik,
v katerem vstopi v sofinanciranje po javnem razpisu, se izbrani prijavitelj zaveže
k realizaciji rezultata, kot ga definira prvi
odstavek te točke javnega razpisa.
4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpreti
tehnološke, visokošolske ter znanstvene
potrebe gospodarstva in prenos znanja
v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje in
gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega
študija na vseh področjih ter s tem prispevati k trajnostnemu razvoju družbe.
Cilj javnega razpisa je vzpostaviti sistem
denarnih spodbud za podiplomske študente doktorskega študija na univerzi, ki bodo
v program raziskovalnega dela vključili raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom
oziroma reševanjem aktualnih družbenih
izzivov.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge
5.1. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje
Sofinanciranje se lahko odobri prijaviteljem, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so ob prijavi vpisani v 1. letnik ali v višji letnik po študijskem programu, pri tem so
v višji letnik redno napredovali,
– še niso imeli sofinanciranega doktorskega študija iz javnih sredstev. Izjema so
študentje, ki so v študijskem letu 2011/2012
redno napredovali v višji letnik in v tem
letu nimajo sofinanciranega študija iz drugih javnih sredstev (mladi raziskovalci ali
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mladi raziskovalci iz gospodarstva niso
upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu),
– so ob prijavi na javni razpis predložili
idejno zasnovo doktorske disertacije, kakor
jo določa javni razpis, ki jo je potrdil mentor
ali potencialni mentor, če prijavitelj vstopa
v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima
potrjene teme doktorske disertacije. Študentje višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo sklep
o potrjeni temi doktorske disertacije.
Mentor oziroma potencialni mentor mora
izpolnjevati pogoje za mentorja v skladu
z internimi akti in pravili univerze.
V okviru idejne zasnove doktorske disertacije se preverja izpolnjevanje zahtev iz
drugega odstavka 3. točke javnega razpisa
glede raziskovalnega dela prijavitelja v povezavi z gospodarstvom ali reševanjem aktualnih družbenih izzivov.
Vzporedni študij se ne financira.
5.2. Vsebina in priprava vloge
Za sofinanciranje na javnem razpisu
morajo prijavitelji predložiti popolno vlogo,
ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:
1. Obrazec št. 10-0: Vloga na javni razpis, z obveznimi prilogami:
– Obrazec št. 10-1: Podatki o ustreznosti doktorskega kandidata;
– če gre za vlogo za sofinanciranje po
3.A) točki javnega razpisa:
– Obrazec 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom
mentorja ali potencialnega mentorja, če
prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2.
letniku in še nima potrjene teme doktorske
disertacije. Študentje višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju
obrazcu priložijo sklep o potrjeni temi doktorske disertacije;
– Obrazec 10-3: Program dela, ki ga
podpiše mentor ali potencialni mentor, če
prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2.
letniku in še nima potrjene teme doktorske
disertacije;
– če gre za vlogo za sofinanciranje po
3.B) točki javnega razpisa:
– Obrazec 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom
mentorja ali potencialnega mentorja, če
prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2.
letniku in še nima potrjene teme doktorske
disertacije. Študentje višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju
obrazcu priložijo sklep o potrjeni temi doktorske disertacije;
Prijavitelji, ki želijo uveljavljati delovnega mentorja, če ga imajo, po merilih za ocenjevanje vlog iz 6.1. točke javnega razpisa,
priložijo k vlogi tudi obrazec št. 10-4: Izjava
delovnega mentorja, z vsemi zahtevanimi
podpisi. Če tako izpolnjen obrazec k vlogi
ni priložen se šteje, da prijavitelj delovnega
mentorja ne uveljavlja in se prijavitelja v tej
točki ne poziva k dopolnitvi vloge.
6. Merila za izbor prijaviteljev in način
izbire
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6.1. Merila za ocenjevanje vlog

A. Merila za ocenjevanje vlog iz 3.A) toþke javnega razpisa:
Zap.
št.
1

MERILO
Ustreznost doktorskega kandidata
Ocenjuje se kandidatove dosežke pri študiju in znanstvenoraziskovalnem delu.
Ͳ Uspeh pri dosedanjem študiju - povpreþna ocena študija z diplomo

Število
možnih toþk

Ocena 8 … 12 toþk
Ocena 8,5…13 toþk
Ocena9 … 14 toþk
Ocena 9,5…15 toþk
Ocena 10 … 16 toþk
Ͳ

Zakljuþen dosedanji študijski program za pridobitev magisterija
znanosti 2 toþki

Ͳ

Strokovna specializacija 1 toþka

Dosedanje
Dosedanje
znanstvenoraziskovalno delo
znanstvenoraziskovalno delo
(kandidati, ki se vpisujejo v
(kandidati, ki se vpisujejo v
višji letnik)
prvi letnik)
Ͳ Znanstveni þlanek v indeksirani Ͳ Znanstveni þlanek …. 8 toþk
znanstveni reviji……8 toþk
Ͳ Znanstvena monografija ali
Ͳ V neindeksirani znanstveni
samostojni znanstveni
reviji… 4 toþke
sestavek v
monografiji……………5 toþk
Ͳ Znanstvena monografija ali
samostojni znanstveni sestavek Ͳ Strokovni þlanek…….4 toþke
v monografiji……………5 toþk Ͳ Strokovna monografija ali
Ͳ Strokovni þlanek…….4 toþke
samostojni strokovni sestavek
v
Ͳ Strokovna monografija ali
monografiji……………4toþke
samostojni strokovni sestavek v
monografiji……………4toþke
Ͳ Vkljuþenost v raziskovalne
projekte ……4toþke
Ͳ Sprejet patent…… 5 toþk
Ͳ Sprejet patent…… 5 toþk
Ͳ Vkljuþenost v raziskovalne
projekte……4 toþke
Ͳ Aktivna udeležba na
konferenci…. 3 toþke
Ͳ Aktivna udeležba na
konferenci…. 3 toþke
Ͳ Nagrade
Univerzitetna nagrada za diplomsko delo … 3 toþke
Mednarodna nagrada za študijske dosežke in/ali raziskovalne dosežke…
5 toþk
Fakultetna nagrada za diplomsko delo… 2 toþki
Univerzitetna nagrada za študijske dosežke….2 toþki
Ostale nagrade v povezavi s študijem in raziskovalnim delom….1toþka
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Delovne izkušnje
(þas zaposlitve):
Med 3 leta do 5 let ….1 toþka
Ͳ

2

3
4

0,0Veþ kot 5 let…. 2 toþki
Povezanost programa raziskovalnega dela s predvidenim
sodelovanjem v relevantnih raziskovalnih programih/projektih.
0 toþk: prijavitelj ni vkljuþen v projekte
5 toþk: prijavitelj je vkljuþen v projekt/e, ki so povezani z reševanjem
aktualnih družbenih izzivov*
10 toþk: prijavitelj je vkljuþen v projekt/e, ki so povezani z
gospodarstvom*

10

*Prijavitelj mora predložiti dokazilo o sodelovanju na projektu s podpisom nosilca
projekta.

Povezanost programa doktorskega študija z idejno zasnovo
doktorske disertacije.
Primernost in usposobljenost delovnega mentorja.
10 toþk: delovni mentor je strokovnjak iz negospodarstva.
20 toþk:. delovni mentor je strokovnjak iz gospodarstva.

Skupaj
Največje možno število točk je 80.

10
20
80
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B. Merila za ocenjevanje vlog iz 3.B) toþke javnega razpisa:
Zap.
št.
1

MERILO
Ustreznost doktorskega kandidata
Ocenjuje se kandidatove dosežke pri študiju in znanstvenoraziskovalnem delu.
Ͳ Uspeh pri dosedanjem študiju- povpreþna ocena študija z diplomo

Število
možnih toþk

Ocena 8 …12 toþk
Ocena 8,5…13 toþk
Ocena 9 … 14toþk
Ocena 9,5…15 toþk
Ocena 10 … 16toþk
Ͳ

Zakljuþen dosedanji študijski program za pridobitev magisterija
znanosti 2 toþki

Ͳ

Strokovna specializacija 1 toþka

Dosedanje
Dosedanje
znanstvenoraziskovalno delo
znanstvenoraziskovalno delo
(kandidati, ki se vpisujejo v
(kandidati, ki se vpisujejo v
višji letnik)
prvi letnik)
Ͳ Znanstveni þlanek v indeksirani Ͳ Znanstveni þlanek …. 8 toþk
znanstveni reviji……8 toþk
Ͳ Znanstvena monografija ali
Ͳ V neindeksirani znanstveni
samostojni znanstveni
reviji… 4 toþke
sestavek v
monografiji……………5 toþk
Ͳ Znanstvena monografija ali
samostojni znanstveni sestavek Ͳ Strokovni þlanek…….4 toþke
v monografiji……………5 toþk Ͳ Strokovna monografija ali
Ͳ Strokovni þlanek…….4 toþke
samostojni strokovni sestavek
v
Ͳ Strokovna monografija ali
monografiji……………4toþke
samostojni strokovni sestavek v
monografiji……………4toþke
Ͳ Vkljuþenost v raziskovalne
projekte ……4toþke
Ͳ Sprejet patent…… 5 toþk
Ͳ Sprejet patent…… 5 toþk
Ͳ Vkljuþenost v raziskovalne
projekte……4 toþke
Ͳ Aktivna udeležba na
konferenci…. 3 toþke
Ͳ Aktivna udeležba na
konferenci…. 3 toþke
Ͳ Nagrade
Univerzitetna nagrada za diplomsko delo … 3 toþke
Mednarodna nagrada za študijske dosežke in/ali raziskovalne dosežke…
5 toþk
Fakultetna nagrada za diplomsko delo… 2 toþki
Univerzitetna nagrada za študijske dosežke….2 toþki
Ostale nagrade v povezavi s študijem in raziskovalnim delom….1toþka
Delovne izkušnje
(þas zaposlitve):
Med 3 leta do 5 let ….1 toþka
Veþ kot 5 let…. 2 toþki
Ͳ

Največje možno število točk je 40.

40

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
6.2. Postopek ocenjevanja vlog
Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz
3.A) točke javnega razpisa:
– Vsako vlogo oceni komisija univerze,
ki jo imenuje odgovorna oseba univerze.
V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki je
48 točk.
– Med enako ocenjenimi vlogami imajo prednost vloge z višjo oceno po prvem
merilu, nato vloge z višjo oceno po drugem
merilu, nato vloge z višjo oceno po tretjem
merilu in nato vloge z višjo oceno po četrtem merilu. Ko so izčrpane vse navedene
možnosti in še vedno ni mogoče določiti,
katera izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na
univerzo.
– Med izbranimi vlogami se preveri število doktorskih študentov na mentorja oziroma potencialnega mentorja na način, da
skupno število doktorskih študentov, katerim
je mentor oziroma potencialni mentor potrdil
Obrazec št. 10-2: Idejna zasnova doktorske
disertacije po tem razpisu in število doktorskih študentov, katerim je ta ista oseba že
mentor po shemi mladih raziskovalcev ter
mladih raziskovalcev iz gospodarstva, hkrati
ne presega pet. Pri tem se v kvoto štejejo
tudi mesta, ki jih je mentor oziroma potencialni mentor dobil odobrena na zadnjem
razpisu za mlade raziskovalce, ki ga vodi
ARRS, čeprav so ostala nezasedena. Če je
tako izračunano skupno število mentorstev
preseženo, se na tem javnem razpisu odobri
vloge prijaviteljev do zapolnitve kvote petih
mentorstev in sicer po vrsti od najvišje ocene navzdol oziroma datumu prejetja vloge
na univerzo, v primeru enake ocene.
– Če bo prag dosegalo ali presegalo
več vlog, kot je na razpolago sredstev za
njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala
prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto oceno. Med enako ocenjenimi vlogami,
bodo imele prednost vloge kot je opisano
v drugi alinei tega odstavka.
– Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa
pogodbe o sofinanciranju ali se pogodba ne
sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno.
Vloge, ki v fazi ocenjevanja niso izbrane
za sofinanciranje po 3.A) točki javnega razpisa, se uvrstijo v izbor za sofinanciranje iz
3.B) točke javnega razpisa, če je prijavitelj
v vlogi kot podredno izbral to možnost.
Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz
3.B) točke javnega razpisa:
– Vsako vlogo oceni komisija univerze,
ki jo imenuje odgovorna oseba univerze.
V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki je
24 točk.
– Med izbranimi vlogami se preveri število doktorskih študentov na mentorja oziroma potencialnega mentorja na način, da
skupno število doktorskih študentov, katerim
je mentor oziroma potencialni mentor potrdil
Obrazec št. 10-2: Idejna zasnova doktorske
disertacije po tem razpisu in število doktorskih študentov, katerim je ta ista oseba že
mentor po shemi mladih raziskovalcev ter
mladih raziskovalcev iz gospodarstva, hkrati
ne presega pet. Pri tem se v kvoto štejejo
tudi mesta, ki jih je mentor oziroma potencialni mentor dobil odobrena na zadnjem
razpisu za mlade raziskovalce, ki ga vodi
ARRS, čeprav so ostala nezasedena. Če je
tako izračunano skupno število mentorstev
preseženo, se na tem javnem razpisu odobri
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vloge prijaviteljev do zapolnitve kvote petih
mentorstev in sicer po vrsti od najvišje ocene navzdol oziroma datumu prejetja vloge
na univerzo, v primeru enake ocene.
– Če bo prag dosegalo ali presegalo več
vlog, kot je na razpolago sredstev za njihovo
sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto oceno.
Če še vedno ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere
vlogo, ki je prva prispela na univerzo.
– Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa
pogodbe o sofinanciranju ali se pogodba ne
sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno.
7. Okvirna višina razpisanih sredstev
7.1. Skupna okvirna višina razpisanih
sredstev
Javni razpis delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru
Operativnega programa človeških virov za
obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete:
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3. Štipendijske
sheme. Skupna okvirna višina nepovratnih
sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje po tem razpisu znaša 712.016,66 EUR,
in sicer:
– 605.214,16 EUR – namenska sredstva
EU – Evropski socialni sklad (ESS) in
– 106.802,50 EUR – slovenska udeležba.
Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko v celotnih javnih izdatkih
znaša 85,00%.
Delež sredstev slovenske udeležbe
za sofinanciranje kohezijske politike znaša 15,00%.
Če razpisana sredstva ne zadoščajo za
sofinanciranje vseh prijaviteljev, ki so dosegli ali presegli prag določen v javnem razpisu, imajo pri dodelitvi sredstev prednost
prijavitelji, ki so dosegli ali presegli prag po
3.A) točki javnega razpisa.
7.2. Okvirna višina razpisanih sredstev
za posameznega prijavitelja
Sofinanciranje izbranega prijavitelja po
3.A) točki javnega razpisa lahko obsega za
čas študija po javnem razpisu:
– šolnino za doktorski študij, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni
letnik,
– denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni letnik, če
izbrani prijavitelj ni v delovnem razmerju,
samozaposleni ali prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in
– stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom
na mednarodni konferenci v tujini skupaj
do vrednosti 2.500,00 EUR v zadnjih dveh
letnikih doktorskega študija.
Sofinanciranje izbranega prijavitelja po
3.B) točki javnega razpisa lahko obsega del
šolnine za doktorski študij, največ do 50,00%,
vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik.
8. Upravičeni stroški in izdatki
Sofinanciranje se lahko izvede le za
upravičene stroške, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna. Dvojno
financiranje ni dovoljeno.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so dejansko nastali in so neposredno
povezani z doktorskim študijem prijavitelja,
– so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti,
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– so pripoznani v skladu s skrbnostjo
dobrega gospodarja,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili
Skupnosti in nacionalnimi pravili.
8.1. Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški so:
– Šolnina za doktorski študij.
– Denarna spodbuda za študij, kot standardni strošek na enoto.
– Stroški dnevnic, namestitve in prevoza
zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na
mednarodni konferenci v tujini, in sicer največ za čas trajanja konference podaljšano
za dva dni zaradi poti na kraj dogodka in
vračanja. Stroški dnevnic se izračunavajo
v skladu in do višine kot jo določa Uredba
o povračilu stroškov za službena potovanja
v tujino. Strošek kilometrine ni upravičen.
Praviloma velja, da je treba izbrati najbolj
ekonomičen način prevoza in bivanja.
– DDV.
Sredstva za upravičene stroške bodo
nakazana za posamezno študijsko leto
ob predložitvi dokazil in na način, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju (priloga 1
javnega razpisa).
V primeru, ko izbrani prijavitelj, kateremu je odobrena denarna spodbuda za študij, med sofinanciranjem po javnem razpisu
sklene delovno razmerje, se samozaposli
ali prijavi na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, ni več upravičen do denarne
spodbude za študij in bo moral že prejeta
sredstva za ta namen za čas, ko zanje ne
izpolnjuje pogojev, vrniti v skladu s pogodbo
o sofinanciranju.
8.2. Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov
Za dokazovanje upravičenih stroškov in
izdatkov bo univerza vodila ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za
vse transakcije v zvezi s sofinanciranjem
izbranega prijavitelja po javnem razpisu.
Sredstva bo univerza nakazovala izbranemu prijavitelju na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju in predloženih dokazil o upravičenih stroških za vsako študijsko
leto posebej po prejemu sredstev od ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. Dokazila
o upravičenih stroških so za:
– vse stroške: potrdilo o vpisu in rednem
napredovanju v višji letnik oziroma izpolnjevanju pogojev zaradi mirovanja statusa
študenta;
– šolnino (oziroma njen sorazmerni del):
račun za šolnino za posamezni letnik, ki se
glasi na ime izbranega prijavitelja, in dokazilo o plačilu šolnine;
– denarno spodbudo za študij: izjava, da
prijavitelj ni v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje, izjava, da prijavitelj nima sofinanciranega doktorskega
študija iz drugih javnih sredstev;
– stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom
na mednarodni konferenci v tujini: program
konference, dokazilo o aktivni udeležbi na
konferenci in prispevku ter za:
– prevozne stroške: račun oziroma vozovnico, če je iz nje razvidna cena in dokazilom o plačilu stroška.
– stroške namestitve: račun za namestitev v hotelu ipd. in potrdilo o plačilu
stroška,
– stroške dnevnic: dokazilo o času bivanja na kraju dogodka.
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9. Obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje upravičenosti stroškov je od
1. 8. 2011 do 30. 9. 2015 za upravičen strošek šolnine ter od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2015
za ostale upravičene stroške.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je
od 1. 8. 2011 do 31. 12. 2015.
Čas za dosego rezultata iz prvega odstavka 3. točke javnega razpisa in doba
sofinanciranja se določita glede na izhodiščno stanje doktorskega študija posameznega
prijavitelja.
Sofinanciranje je zagotovljeno za čas
študija po javnem razpisu in ne več kot
3 leta (pričetek odštevanja razpoložljivega
časa: 1. 10. 2011). Pri tem časovni okvir
3 let velja za tiste prijavitelje, ki pridobijo
sofinanciranje na javnem razpisu v 1. letniku doktorskega študija 3. stopnje. Univerza
določi dobo sofinanciranja za število letnikov
študija sofinanciranih po javnem razpisu, od
vključno študijskega leta 2011/2012.
Zgoraj navedeni časovni okvir določa
tudi čas za izpolnitev pogodbenih obveznosti, kot jih definira prvi odstavek 3. točke
javnega razpisa.
Čas iz prejšnjega odstavka lahko univerza podaljša ob obstoju upravičenih razlogov
zaradi mirovanja statusa študenta zaradi
materinstva ali daljše bolezni, kakor ju opredeljuje Statut univerze, ko ta razlog nastane,
vendar največ za 12 mesecev. V tem času
sofinanciranje ni zagotovljeno.
Če izbrani prijavitelj v roku ne bo izpolnil pogodbe o sofinanciranju, bo moral
vrniti prejeta sredstva po tem javnem razpisu s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi
obrestmi v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
10. Način prijave in rok za oddajo vlog
Vloge se oddajo v pisani in elektronski
obliki.
Obdobje za oddajo vloge je ne glede
na vrsto prenosa pošiljke od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno
petka, 20. 1. 2012, do 14. ure, v vložišče
univerze, Titov trg 4, 6000 Koper.
Vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na
inovativno shemo 2011« ter s polnim naslovom prijavitelja.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v vložišče univerze do izteka navedenega roka ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Nepravočasne in nepravilno označene
vloge se s sklepom zavrže.
Če se podatki oddani preko elektronske
prijave razlikujejo od podatkov v tiskani obliki, se kot verodostojne upošteva podatke
v tiskani vlogi.
11. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedla komisija univerze za odpiranje vlog, ki jo s sklepom imenuje odgovorna oseba univerze. Odpiranje
vlog zaradi pričakovanega večjega števila
vlog ne bo javno. Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih univerze 27. 1. 2012 oziroma
najkasneje v roku osmih dni od izteka roka
za dostavo vlog.
V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 10 dni od prejema
poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj
ne bo dopolnil v roku v skladu s pozivom za
dopolnitev, se s sklepom zavrže.
12. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev bo s sklepom odločila odgovorna oseba univerze, na
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podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma
odpiranja vlog. Hkrati bodo s sklepom obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani.
Izbrani prijavitelji bodo hkrati s sklepom o izboru pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se izbrani prijavitelj v 8 dneh od
prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da
je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
13. Ugovor
Morebitne ugovore zoper sklepe iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji
vložijo pri univerzi v roku 8 dni od vročitve
sklepa. O ugovoru v 15 dneh s sklepom odloči rektor Univerze na Primorskem. Vloženi
ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. V ugovoru morajo biti v pisni
obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi,
zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet
ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo prijaviteljev in postavljena merila za ocenjevanje vlog.
14. Posebne zahteve vezane na izvajanje javnega razpisa
14.1. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za sofinanciranje doktorskega študija,
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje
zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
14.2. Informiranje in obveščanje javnosti
Izbrani prijavitelj bo moral upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekujeta 8. in 9. člen Uredbe
Sveta (ES) št. 1828/2006, kot je podrobno
opredeljeno v vzorcu pogodbe o sofinanciranju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Navodila so povzeta po Navodilih organa
upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je
izdala Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
ki na področju kohezijske politike nastopa
v vlogi organa upravljanja. Skladno s spremembo navodil, ki jih izda organ upravljanja,
se spremenijo tudi navodila, ki jih mora upoštevati izbrani prijavitelj.
14.3. Hranjenje in dostopnost dokumentacije
Izbrani prijavitelj mora hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem operacije v skladu z veljavno zakonodajo oziroma
še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih
obveznosti za potrebe bodočih preverjanj.
Pred iztekom tega datuma, lahko univerza
ta rok podaljša. Prijavitelj mora zagotoviti
dostop do celotne dokumentacije v zvezi
s sofinanciranjem doktorskega študija po
javnem razpisu vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja,
nadzora in revizije javnega razpisa, tudi po
izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po
poteku pogodbe o sofinanciranju.
14.4. Varovanje osebnih podatkov in poslovne skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1828/2006. Poslovna skrivnost se lahko
nanaša na posamezen podatek ali na del
vloge, ne more pa se nanašati na celotno
vlogo. Vse osebe, ki bodo sodelovale pri
odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morale predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.

14.5. Obveznosti glede spremljanja podatkov o udeležencih
Univerza bo spremljala podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, s popravki z dne 27. 12. 2007.
14.6. Posledice v primeru ugotovitve
dvojnega financiranja operacije
Za upravičene stroške, ki se bodo uveljavljali za sofinanciranje iz finančnih sredstev po tem javnem razpisu, ni dovoljeno
pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov,
t.j. dodatnega financiranja iz javnih finančnih
sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna.
V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja istih upravičenih stroškov iz različnih javnih virov mora izbrani prijavitelj vrniti
univerzi vsa sredstva, ki so mu bila izplačana po pogodbi o sofinanciranju skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev do dneva vračila, pogodbo
o sofinanciranju pa se odpove.
15. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (besedilo javnega razpisa,
navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
na voljo na spletnem naslovu univerze:
http://www.upr.si. Razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dvignejo tudi v vložišču
univerze v času uradnih ur do izteka prijavnega roka.
16. Dodatne informacije in obveščanje:
vprašanja v zvezi z javnim razpisom se lahko posredujejo do 16. 1. 2012 v elektronski obliki na naslov: doktorski.studij@upr.si.
Univerza bo na vprašanja odgovorila najkasneje do 18. 1. 2012.
Univerza na Primorskem / Università del
Litorale
Ob-5910/11
Javni razpis
»Inovativna shema za sofinanciranje
doktorskega študija za spodbujanje
sodelovanja z gospodarstvom
in reševanja aktualnih družbenih
izzivov – generacija 2011 Univerza
v Novi Gorici«
v okviru
Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013
1. razvojne prioritete: Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti;
prednostne usmeritve
1.3 Štipendijske sheme
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je Univerza
v Novi Gorici, Kostanjeviška 16, Pristava,
5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: univerza). Univerza nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa v vlogi upravičenca.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: podlaga za izvedbo javnega razpisa je Zakon o visokem šolstvu (Uradni list
RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08,
86/09, 62/10 – ZUPJS, 34/11 – odl. US in
78/11), Zakon o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in
38/10 – ZUKN), Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09),
Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 96/10),
Proračun Republike Slovenije za leto 2012
(Uradni list RS, št. 96/10), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leto 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10),
Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 88/10), Navodila
o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu »Inovativna shema za sofinanciranje
doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2011
Univerza v Novi Gorici« št. 198-1/2011
z dne 16. 12. 2011, Uredba Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999 (Uradni list Evropske
unije L 210/25 z dne 31. 7. 2006, L 239/248
z dne 1. 9. 2006, L 145/38 z dne 7. 6. 2007,
L 348/19 z dne 14. 12. 2008, L 94/10 z dne
8. 4. 2009 in L 158/1 z dne 24. 6. 2010;
v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 1083/2006),
Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (Uradni
list Evropske unije, L 210/12 z dne 31. 7.
2006 in L 126/1 z dne 21. 5. 2009), Uredbe
Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12.
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni
list Evropske unije L 371/1 z dne 27. 12.
2006, L 45/3 z dne 15. 2. 2007 in L 250/1
z dne 23. 9. 2009 in 248/1 z dne 22. 9.
2010; v nadaljevanju: Uredba Komisije (ES)
št. 1828/2006), Operativni program razvoja
človeških virov za obdobje 2007 – 2013
(št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11.
2007), Uredba o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09,
40/09, 3/10, 31/10 in 79/10; v nadaljevanju: Uredba), navodila organa upravljanja
na področju kohezijske politike, Odločba
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja št: OP RČV/1/3/03-0-MVZT o dodelitvi
sredstev za program »Inovativna shema
za sofinanciranje doktorskega študija za
spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom
in reševanja aktualnih družbenih izzivov –
generacija 2011 Univerza v Novi Gorici« in
Pogodba št. 3211-11-000541 o sofinanciranju in izvedbi operacije.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov (v nadaljevanju: prijavitelj), ki so v študijskem letu 2011/2012 oziroma bodo na
univerzi vpisali doktorski študij v 1., 2. ali 3.
letnik doktorskih študijskih programov tretje
stopnje (v nadaljevanju: doktorski študij 3.
stopnje) oziroma 4. letnik doktorskih študijskih programov, sprejetih do 11. 6. 2004
(v nadaljevanju: prejšnji doktorski študij) in
bodo:

Št.

– v času uradnega trajanja doktorskega študija, kakor je bil akreditiran, v okviru
raziskovalnega dela vezanega na doktorski
študij, dosegli:
– znanstveni članek, ki bo sprejet
v objavo oziroma objavljen, ali
– patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni, ali
– uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobljen naslov doktor
znanosti ali
– najkasneje v 12 mesecih podaljšanega
roka brez sofinanciranja dosegli uspešno
opravljen zagovor doktorske naloge oziroma
pridobili naslov doktor znanosti.
S sofinanciranjem se spodbuja doktorski
študij prijaviteljev, katerih program raziskovalnega dela v okviru doktorskega študija bo
vključeval raziskovalno delo v povezavi z:
– gospodarstvom ali
– reševanjem aktualnih družbenih izzivov z enega ali več tematskih področij:
– inovativnih pristopov v gospodarstvu in negospodarstvu za večjo gospodarsko rast,
– boja proti revščini in socialni izključenosti,
– zagotavljanje enakih možnosti
v družbi,
– staranja prebivalstva in demografijo
širše,
– kakovostjo izobraževanja,
– trajnostjo znanja,
– zdravja,
– prehrane in živilstva,
– okolja,
– ekologije,
– zelenih tehnologij,
– biotehnologije,
– materialov,
– obnovljivih virov energije,
– nanotehnologije,
– informacijske in komunikacijske tehnologije oziroma
– kulturne dediščine.
V okviru javnega razpisa prijavitelj lahko
odda vlogo za sofinanciranje doktorskega
študija za čas trajanja študija po tem javnem
razpisu, in sicer za:
A) celotno šolnino, vendar največ do
zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, denarno spodbudo za študij v znesku
5.950,00 EUR na posamezni letnik in povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza
zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na
mednarodni konferenci v tujini skupaj do
vrednosti 2.500,00 EUR v zadnjih dveh letnikih doktorskega študija
ali
B) del šolnine, največ do 50,00%, vendar
ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni
letnik.
Za denarno spodbudo za študij iz točke A) lahko kandidirajo prijavitelji, ki niso
v delovnem razmerju, samozaposleni ali
prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje.
Prijavitelj ne more izbrati sofinanciranja
pod A) točko samo za del stroškov razen
v primeru iz prejšnjega odstavka. Prijavitelj,
ki odda vlogo za sofinanciranje po A) točki,
lahko v vlogi na javni razpis podredno izbere možnost, da se njegova vloga uvrsti
tudi v izbor za sofinanciranje po B) točki,
če vloga v fazi ocenjevanja po A) točki ni
izbrana.
Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju
odobri za čas trajanja študija po javnem
razpisu za vse letnike do konca doktorske-
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ga študija. Izbrani prijavitelj lahko vstopi
v sofinanciranje po javnem razpisu v 1., 2.
ali 3. letniku doktorskega študija 3. stopnje
oziroma 4. letniku prejšnjega doktorskega
študija, če je redno napredoval v višji letnik
doktorskega študija, za katerega je pridobil
sofinanciranje. V okviru rednega napredovanja se upoštevajo upravičeni razlogi zaradi
mirovanja statusa študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni, kakor ju opredeljuje
statut ali pravila univerze, vendar največ za
12 mesecev. Ne glede na letnik, v katerem
vstopi v sofinanciranje po javnem razpisu,
se izbrani prijavitelj zaveže k realizaciji rezultata, kot ga definira prvi odstavek te točke
javnega razpisa.
4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpreti
tehnološke, visokošolske ter znanstvene
potrebe gospodarstva in prenos znanja
v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje in
gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega
študija na vseh področjih ter s tem prispevati
k trajnostnemu razvoju družbe.
Cilj javnega razpisa je vzpostaviti sistem
denarnih spodbud za podiplomske študente doktorskega študija na univerzi, ki bodo
v program raziskovalnega dela vključili raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom
oziroma reševanjem aktualnih družbenih
izzivov.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge
5.1. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje
Sofinanciranje se lahko odobri prijaviteljem, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so ob prijavi vpisani v 1. letnik ali v višji
letnik po študijskem programu, pri tem so
v višji letnik redno napredovali,
– še niso imeli sofinanciranega doktorskega študija iz javnih sredstev. Izjema so
študentje, ki so v študijskem letu 2011/2012
redno napredovali v višji letnik in v tem
letu nimajo sofinanciranega študija iz drugih javnih sredstev (mladi raziskovalci ali
mladi raziskovalci iz gospodarstva niso
upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu),
– so ob prijavi na javni razpis predložili
idejno zasnovo doktorske disertacije, kakor
jo določa javni razpis, ki jo je potrdil mentor
ali potencialni mentor, če prijavitelj vstopa
v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije. Študentje
višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo sklep o potrjeni
temi doktorske disertacije.
Mentor oziroma potencialni mentor študentom na doktorskih študijskih programih
je lahko habilitiran visokošolski učitelj (docent, izredni profesor, redni profesor) ali raziskovalec oz ekspert z doktoratom.
V okviru idejne zasnove doktorske disertacije se preverja izpolnjevanje zahtev
iz drugega odstavka 3. točke javnega razpisa glede raziskovalnega dela prijavitelja
v povezavi z gospodarstvom ali reševanjem
aktualnih družbenih izzivov.
Vzporedni študij se ne financira.
5.2. Vsebina in priprava vloge
Za sofinanciranje na javnem razpisu morajo prijavitelji predložiti popolno vlogo, ki
vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane
obrazce:
1. Obrazec št. 10-0: Vloga na javni razpis, z obveznimi prilogami:
– Obrazec št. 10-1: Podatki o ustreznosti
doktorskega kandidata;
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– če gre za vlogo za sofinanciranje po
3.A) točki javnega razpisa:
– Obrazec 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom mentorja ali potencialnega mentorja, če prijavitelj
vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še
nima potrjene teme doktorske disertacije.
Študentje višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju obrazcu priložijo
sklep o potrjeni temi doktorske disertacije;
– Obrazec 10-3: Program dela, ki ga
podpiše mentor ali potencialni mentor, če
prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2.
letniku in še nima potrjene teme doktorske
disertacije;
– če gre za vlogo za sofinanciranje po
3.B) točki javnega razpisa:
– Obrazec 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom men-

torja ali potencialnega mentorja, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku
in še nima potrjene teme doktorske disertacije. Študentje višjih letnikov kot dokazilo
o izbranem in potrjenem mentorju obrazcu
priložijo sklep o potrjeni temi doktorske disertacije;
Prijavitelji, ki želijo uveljavljati delovnega
mentorja, če ga imajo, po merilih za ocenjevanje vlog iz 6.1. točke javnega razpisa,
priložijo k vlogi tudi obrazec št. 10-4: Izjava
delovnega mentorja, z vsemi zahtevanimi
podpisi. Če tako izpolnjen obrazec k vlogi
ni priložen se šteje, da prijavitelj delovnega
mentorja ne uveljavlja in se prijavitelja v tej
točki ne poziva k dopolnitvi vloge.
6. Merila za izbor prijaviteljev in način
izbire
6.1. Merila za ocenjevanje vlog

A. Merila za ocenjevanje vlog iz 3.A) toþke javnega razpisa:
Zap.
št.
1

2

3
4

Skupaj

MERILO
Ustreznost doktorskega kandidata
x Znastveni þlanek sprejet v objavo v mednarodno revijo s SCI ali
znastveno revijo ekvivalentniega ranga, monografijo ali del
monografije, ali patent v RS sprejet v postopek .............. 35
x Druge znastvene ali strokovne objave ................................. 5
x Mednarodne znastvene ali strokovne nagrade .................... 5
Povezanost programa raziskovalnega dela s predvidenim
sodelovanjem v relevantnih raziskovalnih programih/projektih.
Raziskovalni program oziroma projekt, v katerega bo oz. je vkljuþen
prijavitelj, je v povezavi z:
x gospodarstvom .................................................................. 10
x reševanjem aktualnih družbenih izzivov z enega ali veþ
tematskih podroþij navedenih v toþki 3 tega razpisa ....... 5
Povezanost programa doktorskega študija z idejno zasnovo
doktorske disertacije.
Primernost in usposobljenost delovnega mentorja.
x mentor je strokovnjak iz gospodarstva.................................... 20
x mentor je strokovnjak iz negospodarstva................................. 10
x mentor je strokovnjak iz državne uprave, visokošolskih
zavodov, javnih raziskovalnih zavodov in raziskovalnih
organizacij, v katerih je raziskovanje njihova osnovna
dejavnost ............................................................................. 0
Ocenjuje se relevantnost podroþja dela in referenc delovnega mentorja
za raziskovalno delo in doktorski študij doktorskega kandidata.
Delovni mentor je strokovnjak iz gospodarstva oz. negospodarstva,
razen državne uprave, visokošolskih zavodov, javnih raziskovalnih
zavodov in raziskovalnih organizacij, v katerih je raziskovanje njihova
osnovna dejavnost. Vloga delovnega mentorja je sodelovati z
doktorskim študentom in mu pomagati ter omogoþati raziskovanje v
delovnem okolju, na katerem temelji njegov doktorski študij.

Največje možno število točk je 80.

Število
možnih toþk

40

10

10

20

80
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B. Merila za ocenjevanje vlog iz 3.B) toþke javnega razpisa:
Zap.
št.
1

MERILO
Ustreznost doktorskega kandidata
a) Študentje v 1. letniku:
x Povpreþna ocena pri dosedanjem študiju*
o 8 ali veþ .............................................................. 24
o manj kot 8 ............................................................ 20
x Ustreznost predhodne izobrazbe ..................................... 5
x Znastvene ali strokovne objave
o Znastveni þlanek sprejet v objavo v mednarodno
revijo s SCI ali znastveno revijo ekvivalentniega
ranga, monografijo ali del monografije,
ali patent v RS sprejet v postopek.......................... 6
o Druge znastvene ali strokovne objave .............. 3
x Nagrade
o Mednarodne znastvene ali strokovne nagrade .... 5
o Druge znastvene, strokovne ali univerzitetne nagrade
....................................................................... 2
b) Študentje v višjih letnikih:
x Povpreþna ocena pri doktorskem študiju*
o 9 ali veþ .............................................................. 30
o 8 do 9 ................................................................... 28
o manj kot 8 ............................................................ 22
x Kakovost znastveno raziskovalnega dela
o Znastveni þlanek sprejet v objavo v mednarodno
revijo s SCI ali znastveno revijo ekvivalentniega
ranga, monografijo ali del monografije,
ali patent v RS sprejet v postopek ..................... 6
o Druge znastvene ali strokovne objave .............. 3
x Nagrade
o Mednarodne znastvene ali strokovne nagrade .... 4
o Druge znastvene ali strokovne nagrade
... 2
* Povpreþna ocena dosedanjega študija se izraþunava kot seštevek povpreþnih ocen vseh uþnih
enot, deljenih s številom uþnih enot. ýe posamezni predmet ni ocenjen z oceno ampak opisno
(npr. opravil, ni opravil) se pri izraþunu povpreþne ocene za ta predmet upošteva ocena 9.

Največje možno število točk je 40.
6.2. Postopek ocenjevanja vlog
Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz
3.A) točke javnega razpisa:
– Vsako vlogo oceni komisija univerze,
ki jo imenuje odgovorna oseba univerze.
V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki je
48 točk.
– Med enako ocenjenimi vlogami imajo prednost vloge z višjo oceno po prvem
merilu, nato vloge z višjo oceno po drugem
merilu in nato vloge z višjo oceno po četrtem merilu. Ko so izčrpane vse navedene
možnosti in še vedno ni mogoče določiti,
katera izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na
univerzo.
– Med izbranimi vlogami se preveri število doktorskih študentov na mentorja oziroma potencialnega mentorja na način, da

Število
možnih toþk
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skupno število doktorskih študentov, katerim
je mentor oziroma potencialni mentor potrdil
Obrazec št. 10-2: Idejna zasnova doktorske
disertacije po tem razpisu in število doktorskih študentov, katerim je ta ista oseba že
mentor po shemi mladih raziskovalcev ter
mladih raziskovalcev iz gospodarstva, hkrati
ne presega pet. Pri tem se v kvoto štejejo
tudi mesta, ki jih je mentor oziroma potencialni mentor dobil odobrena na zadnjem
razpisu za mlade raziskovalce, ki ga vodi
ARRS, čeprav so ostala nezasedena. Če je
tako izračunano skupno število mentorstev
preseženo, se na tem javnem razpisu odobri
vloge prijaviteljev do zapolnitve kvote petih
mentorstev in sicer po vrsti od najvišje ocene navzdol oziroma datumu prejetja vloge
na univerzo, v primeru enake ocene.
– Če bo prag dosegalo ali presegalo
več vlog, kot je na razpolago sredstev za
njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala
prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto oceno. Med enako ocenjenimi vlogami,
bodo imele prednost vloge kot je opisano
v drugi alinei tega odstavka.
– Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa
pogodbe o sofinanciranju ali se pogodba ne
sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno.
Vloge, ki v fazi ocenjevanja niso izbrane
za sofinanciranje po 3.A) točki javnega razpisa, se uvrstijo v izbor za sofinanciranje iz
3.B) točke javnega razpisa, če je prijavitelj
v vlogi kot podredno izbral to možnost.
Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz
3.B) točke javnega razpisa:
– Vsako vlogo oceni komisija univerze,
ki jo imenuje odgovorna oseba univerze.
V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki je
24 točk.
– Med izbranimi vlogami se preveri število doktorskih študentov na mentorja oziroma potencialnega mentorja na način, da
skupno število doktorskih študentov, katerim je mentor oziroma potencialni mentor
potrdil Obrazec št. 10-2: Idejna zasnova
doktorske disertacije po tem razpisu in število doktorskih študentov, katerim je ta ista
oseba že mentor po shemi mladih raziskovalcev ter mladih raziskovalcev iz gospodarstva, hkrati ne presega pet. Pri tem se
v kvoto štejejo tudi mesta, ki jih je mentor
oziroma potencialni mentor dobil odobrena
na zadnjem razpisu za mlade raziskovalce, ki ga vodi ARRS, čeprav so ostala nezasedena. Če je tako izračunano skupno
število mentorstev preseženo, se na tem
javnem razpisu odobri vloge prijaviteljev do
zapolnitve kvote petih mentorstev in sicer
po vrsti od najvišje ocene navzdol oziroma
datumu prejetja vloge na univerzo, v primeru enake ocene.
– Če bo prag dosegalo ali presegalo več
vlog, kot je na razpolago sredstev za njihovo
sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto oceno.
Če še vedno ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere
vlogo, ki je prva prispela na univerzo.
– Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa
pogodbe o sofinanciranju ali se pogodba ne
sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno.
7. Okvirna višina razpisanih sredstev
7.1. Skupna okvirna višina razpisanih
sredstev
Javni razpis delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialne-
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ga sklada. Javni razpis se izvaja v okviru
Operativnega programa človeških virov za
obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete:
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3. Štipendijske
sheme. Skupna okvirna višina nepovratnih
sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje po tem razpisu znaša 314.291,79 EUR,
in sicer:
– 267.148,02 EUR – namenska sredstva
EU – Evropski socialni sklad (ESS) in
– 47.143,77 EUR – slovenska udeležba.
Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko v celotnih javnih izdatkih
znaša 85,00%.
Delež sredstev slovenske udeležbe
za sofinanciranje kohezijske politike znaša 15,00%.
Za sofinanciranje vlog iz 3.A) točke javnega razpisa se nameni 30% skupne okvirne višine razpisanih sredstev. Če sredstva
po odobritvi vseh upravičenih vlog iz tega
naslova ostanejo, se jih lahko prerazporedi
za sofinanciranje vlog iz 3.B) točke javnega
razpisa.
7.2. Okvirna višina razpisanih sredstev
za posameznega prijavitelja
Sofinanciranje izbranega prijavitelja po
3.A) točki javnega razpisa lahko obsega za
čas študija po javnem razpisu:
– šolnino za doktorski študij, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni
letnik,
– denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni letnik, če
izbrani prijavitelj ni v delovnem razmerju,
samozaposleni ali prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in
– stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom
na mednarodni konferenci v tujini skupaj
do vrednosti 2.500,00 EUR v zadnjih dveh
letnikih doktorskega študija.
Sofinanciranje izbranega prijavitelja po
3.B) točki javnega razpisa lahko obsega del
šolnine za doktorski študij, največ do 50,00%,
vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik.
8. Upravičeni stroški in izdatki
Sofinanciranje se lahko izvede le za
upravičene stroške, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna. Dvojno
financiranje ni dovoljeno.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so dejansko nastali in so neposredno
povezani z doktorskim študijem prijavitelja,
– so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo
dobrega gospodarja,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili
Skupnosti in nacionalnimi pravili.
8.1. Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški so:
– Šolnina za doktorski študij.
– Denarna spodbuda za študij, kot standardni strošek na enoto.
– Stroški dnevnic, namestitve in prevoza
zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na
mednarodni konferenci v tujini, in sicer največ za čas trajanja konference podaljšano
za dva dni zaradi poti na kraj dogodka in
vračanja. Stroški dnevnic se izračunavajo
v skladu in do višine kot jo določa Uredba
o povračilu stroškov za službena potovanja

v tujino. Strošek kilometrine ni upravičen.
Praviloma velja, da je treba izbrati najbolj
ekonomičen način prevoza in bivanja.
– DDV.
Sredstva za upravičene stroške bodo
nakazana za posamezno študijsko leto
ob predložitvi dokazil in na način, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju (priloga 1
javnega razpisa).
V primeru, ko izbrani prijavitelj, kateremu je odobrena denarna spodbuda za študij, med sofinanciranjem po javnem razpisu
sklene delovno razmerje, se samozaposli
ali prijavi na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, ni več upravičen do denarne
spodbude za študij in bo moral že prejeta
sredstva za ta namen za čas, ko zanje ne
izpolnjuje pogojev, vrniti v skladu s pogodbo
o sofinanciranju.
8.2. Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov
Za dokazovanje upravičenih stroškov in
izdatkov bo univerza vodila ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za
vse transakcije v zvezi s sofinanciranjem
izbranega prijavitelja po javnem razpisu.
Sredstva bo univerza nakazovala izbranemu prijavitelju na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju in predloženih dokazil o upravičenih stroških za vsako študijsko
leto posebej po prejemu sredstev od ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. Dokazila
o upravičenih stroških so za:
– vse stroške: potrdilo o vpisu in rednem
napredovanju v višji letnik oziroma izpolnjevanju pogojev zaradi mirovanja statusa
študenta;
– šolnino (oziroma njen sorazmerni del):
račun za šolnino za posamezni letnik, ki se
glasi na ime izbranega prijavitelja, in dokazilo o plačilu šolnine;
– denarno spodbudo za študij: izjava, da
prijavitelj ni v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje, izjava, da prijavitelj nima sofinanciranega doktorskega
študija iz drugih javnih sredstev;
– stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom
na mednarodni konferenci v tujini: program
konference, dokazilo o aktivni udeležbi na
konferenci in prispevku ter za:
– prevozne stroške: račun oziroma
vozovnico, če je iz nje razvidna cena in dokazilom o plačilu stroška.
– stroške namestitve: račun za namestitev v hotelu ipd. in potrdilo o plačilu
stroška,
– stroške dnevnic: dokazilo o času
bivanja na kraju dogodka.
9. Obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje upravičenosti stroškov je od
1. 8. 2011 do 30. 9. 2015 za upravičen strošek šolnine ter od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2015
za ostale upravičene stroške.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je
od 1. 8. 2011 do 31. 12. 2015.
Čas za dosego rezultata iz prvega odstavka 3. točke javnega razpisa in doba
sofinanciranja se določita glede na izhodiščno stanje doktorskega študija posameznega
prijavitelja.
Sofinanciranje je zagotovljeno za čas
študija po javnem razpisu in ne več kot
3 leta (pričetek odštevanja razpoložljivega
časa: 1. 10. 2011). Pri tem časovni okvir
3 let velja za tiste prijavitelje, ki pridobijo
sofinanciranje na javnem razpisu v 1. letniku doktorskega študija 3. stopnje. Univerza
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določi dobo sofinanciranja za število letnikov
študija sofinanciranih po javnem razpisu, od
vključno študijskega leta 2011/2012.
Zgoraj navedeni časovni okvir določa
tudi čas za izpolnitev pogodbenih obveznosti, kot jih definira prvi odstavek 3. točke
javnega razpisa.
Čas iz prejšnjega odstavka lahko univerza podaljša ob obstoju upravičenih razlogov zaradi mirovanja statusa študenta
zaradi materinstva ali daljše bolezni, kakor
ju opredeljuje statut ali pravila univerze, ko
ta razlog nastane, vendar največ za 12 mesecev. V tem času sofinanciranje ni zagotovljeno.
Če izbrani prijavitelj v roku ne bo izpolnil pogodbe o sofinanciranju, bo moral
vrniti prejeta sredstva po tem javnem razpisu s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi
obrestmi v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
10. Način prijave in rok za oddajo vlog
Obdobje za oddajo vloge je ne glede
na vrsto prenosa pošiljke od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno
3. februarja 2012 do 14. ure v Študentsko
pisarno univerze, Vipavska cesta 13, 5000
Nova Gorica.
Vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na
Inovativno shemo 2011« ter s polnim naslovom prijavitelja.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v študentsko pisarno univerze do izteka navedenega roka ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Nepravočasne in nepravilno
označene vloge se s sklepom zavrže.
11. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedla komisija univerze za odpiranje vlog, ki jo s sklepom imenuje odgovorna oseba univerze. Odpiranje
vlog zaradi pričakovanega večjega števila
vlog ne bo javno. Odpiranje vlog bo potekalo
v prostorih univerze 6. februarja 2012.
V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 10 dni od prejema
poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj
ne bo dopolnil v roku v skladu s pozivom za
dopolnitev, se s sklepom zavrže.
12. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev bo s sklepom odločila odgovorna oseba univerze, na
podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma
odpiranja vlog. Hkrati bodo s sklepom obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani.
Izbrani prijavitelji bodo hkrati s sklepom o izboru pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se izbrani prijavitelj v 8 dneh od
prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da
je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
13. Ugovor
Morebitne ugovore zoper sklepe iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji
vložijo pri univerzi v roku 8 dni od vročitve
sklepa. O ugovoru v 15 dneh s sklepom odloči rektor Univerze v Novi Gorici. Vloženi
ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. V ugovoru morajo biti v pisni
obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi,
zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet
ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo prijaviteljev in postavljena merila za ocenjevanje vlog.
14. Posebne zahteve vezane na izvajanje javnega razpisa

Št.

14.1. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za sofinanciranje doktorskega študija,
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje
zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
14.2. Informiranje in obveščanje javnosti
Izbrani prijavitelj bo moral upoštevati
zahteve glede informiranja in obveščanja
javnosti, kakor to narekujeta 8. in 9. člen
Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006, kot je
podrobno opredeljeno v vzorcu pogodbe
o sofinanciranju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Navodila so povzeta po
Navodilih organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007 – 2013, ki jih je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na področju
kohezijske politike nastopa v vlogi organa
upravljanja. Skladno s spremembo navodil,
ki jih izda organ upravljanja, se spremenijo
tudi navodila, ki jih mora upoštevati izbrani
prijavitelj.
14.3. Hranjenje in dostopnost dokumentacije
Izbrani prijavitelj mora hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem operacije v skladu z veljavno zakonodajo oziroma
še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih
obveznosti za potrebe bodočih preverjanj.
Pred iztekom tega datuma, lahko univerza
ta rok podaljša. Prijavitelj mora zagotoviti
dostop do celotne dokumentacije v zvezi
s sofinanciranjem doktorskega študija po
javnem razpisu vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja,
nadzora in revizije javnega razpisa, tudi po
izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po
poteku pogodbe o sofinanciranju.
14.4. Varovanje osebnih podatkov in poslovne skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1828/2006. Poslovna skrivnost se lahko
nanaša na posamezen podatek ali na del
vloge, ne more pa se nanašati na celotno
vlogo. Vse osebe, ki bodo sodelovale pri
odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morale predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
14.5. Obveznosti glede spremljanja podatkov o udeležencih
Univerza bo spremljala podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, s popravki z dne 27. 12. 2007.
14.6. Posledice v primeru ugotovitve
dvojnega financiranja operacije
Za upravičene stroške, ki se bodo uveljavljali za sofinanciranje iz finančnih sredstev po tem javnem razpisu, ni dovoljeno
pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov,
t.j. dodatnega financiranja iz javnih finančnih
sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna.
V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja istih upravičenih stroškov iz različ-
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nih javnih virov mora izbrani prijavitelj vrniti
univerzi vsa sredstva, ki so mu bila izplačana po pogodbi o sofinanciranju skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev do dneva vračila, pogodbo
o sofinanciranju pa se odpove.
15. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (besedilo javnega razpisa, navodila, obrazci in priloge)
je z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu
univerze: http://www.ung.si/si/studentski-vodnik/. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo tudi v Študentski pisarni
univerze v času uradnih ur do izteka prijavnega roka.
16. Dodatne informacije in obveščanje: vprašanja v zvezi z javnim razpisom
se lahko posredujejo do 27. januarja 2012
v elektronski obliki na naslov: studentska.pisarna@ung.si. Univerza bo na vprašanja odgovorila najkasneje do 1. februarja
2012 ter odgovore objavila na: http://www.
ung.si/si/studentski-vodnik/.
Univerza v Novi Gorici
Št. 122/2011
Ob-5856/11
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in
v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2011, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela na
131. redni seji 21. aprila 2011, njegovim
rebalansom, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 159. seji dne 17. 11. 2011
ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09;
v nadaljevanju: SPP) Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v
nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
sofinanciranja srednješolskega
tehniškega izobraževanja državljanov
Zahodnega Balkana v Sloveniji
za šolsko leto 2012/2013 (127. JR)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja dijakov, ki so državljani držav Zahodnega Balkana, na tehniških
smereh v srednješolskem izobraževanju in
sicer po programih srednjega strokovnega
izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ali programih tehniških gimnazij
v Republiki Sloveniji.
Sofinanciranje bo podeljeno od letnika, v katerega bo dijak prvič vpisan v program iz prejšnjega odstavka v šolskem letu
2012/2013, dalje, do zaključka izobraževanja po tem programu.
Sredstva za sofinanciranje se dodelijo za
izobraževanje dijaka na javnoveljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi v Republiki
Sloveniji in javnoveljavnem (akreditiranem)
izobraževalnem programu za pridobitev uradne formalne javnoveljavne stopnje izobrazbe, za katero dijak prejme javnoveljavno
spričevalo, ki ga izda slovenska izobraževalna ustanova.
Sredstva za sofinanciranje se lahko dodelijo za programe tehniške gimnazije ter
programe, ki se skladno s klasifikacijo Statističnega urada Republike Slovenije KLASI-
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US-P, ki je javno objavljena na spletni strani
SURS na naslednji povezavi: http://www.
stat.si/doc/klasif/Klasius_P.pdf,
uvrščajo
v naslednje kategorije in vse njihove podkategorije:
4.
5.
6.
72.
84.
85.

Naravoslovje, matematika
in računalništvo;
Tehnika, proizvodne
tehnologije in gradbeništvo;
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo;
Zdravstvo;
Transportne storitve;
Varstvo okolja.

2. Vrednost javnega razpisa in višina sofinanciranja
Vrednost
javnega
razpisa
je
200.000,00 EUR za vsa leta sofinanciranja
izbranih prijaviteljev. Pravica do sofinanciranja se podeli od letnika, v katerega je dijak
prvič vpisan v šolskem letu 2012/2013, do
zaključka izobraževalnega programa.
Višina sofinanciranja za dijaka znaša
5.000,00 EUR za posamezno šolsko leto
za sofinanciranje življenjskih in drugih stroškov izobraževanja.
3. Pogoji javnega razpisa
Do sofinanciranja izobraževanja so upravičene poklicne, srednje tehniške in srednje
strokovne šole ter strokovne gimnazije v Republiki Sloveniji, ki izvajajo programe iz prve
točke tega javnega razpisa, ki:
a) bodo v šolskem letu 2012/2013 na
podlagi zakona, ki v Republiki Sloveniji ureja srednješolsko izobraževanje, v Republiki
Sloveniji izvajale program srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ali program tehniške
gimnazije, ki mora biti vključen v seznam
srednješolskih izobraževalnih programov za
tisto šolsko leto, v katerem so se prvič vpisali na ta izobraževalni program in je objavljen
na spletni strani ministrstva, pristojnega za
šolstvo;
b) bodo v izobraževanje iz prejšnje alineje skladno z zahtevami zakonodaje s področja srednješolskega izobraževanja redno
vpisale tuje državljane iz držav Zahodnega
Balkana, ki so v Republiko Slovenijo prišli
z namenom izobraževanja na takem programu in izpolnjujejo pogoje iz naslednjega
odstavka,
c) za prijavljenega kandidata še niso prejele sredstev sklada po katerem izmed predhodnih javnih razpisov.
Dijak, ki ga prijavitelj prijavlja za sofinanciranje, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) je državljan katere izmed naslednjih
držav: Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Kosova ali Makedonije in ima v tej
državi stalno prebivališče ter hkrati ni državljan Republike Slovenije,
b) bo v šolskem letu 2012/2013 prvič
vpisan v letnik programa iz prve točke tega
javnega razpisa, za katerega sofinanciranje
ga prijavitelj prijavlja,
c) se v Republiki Sloveniji ne izobražuje na podlagi posebne mednarodne (dvostranske ali večstranske) pogodbe ali druge
oblike izmenjave, razen dogovorov o vzajemnosti,
d) je oziroma bo predhodno raven izobraževanja zaključil izven Republike Slovenije,
e) hkrati ne prejema katere od štipendij
iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki
Sloveniji (državna, kadrovska ali Zoisova
štipendija),
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f) ni v delovnem razmerju oziroma ne
opravlja samostojne registrirane dejavnosti
v Republiki Sloveniji ali v tujini,
g) ni vpisan v evidenco brezposelnih
oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini,
h) bo imel v času izobraževanja, za katerega sofinanciranje ga prijavitelj prijavlja,
veljavno dovoljenje za začasno prebivanje
v Republiki Sloveniji iz namena študija,
i) ne prihaja na izobraževanje v Slovenijo
na podlagi programov izmenjav,
j) bo ves čas izobraževanja prebival
v Republiki Sloveniji,
k) njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki nimajo začasnega ali stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso
diplomatski ali konzularni predstavniki tujih
držav v Republiki Sloveniji.
4. Dokumentacija
Prijava na javni razpis mora vsebovati
originalno in v celoti izpolnjeno prijavnico,
žigosano in podpisano s strani zakonitega zastopnika prijavitelja. Prijavitelj lahko
za sofinanciranje prijavi več dijakov, vendar
vsakega dijaka s svojo prijavo.
Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo
biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev prijavljenega dijaka in sicer:
a) potrdilo o dijakovem državljanstvu in
stalnem prebivališču, izdano s strani pristojne ustanove, ali fotokopijo veljavnega
potnega lista, na podlagi katerih bo sklad
ugotavljal državljanstvo in stalno prebivališče dijaka,
b) spričevalo o zaključku osnovnošolskega izobraževalnega programa, ki ga je izdala izobraževalna ustanova v tujini oziroma
drugega programa, če je dijak po osnovni
šoli tak program zaključil; če dijak osnovnošolskega izobraževanja še ni zaključil, lahko prijavitelj predloži osnovnošolsko potrdilo
o vpisu v šolsko leto 2011/2012,
c) originalno potrdilo o sprejemu ali vpisu
na srednješolsko izobraževanje pri prijavitelju za šolsko leto 2012/2013, iz katerega je
razviden letnik in program dijaka; če je dijak
na isti program že vpisan, prijavitelj predloži
originalno potrdilo o vpisu dijaka za šolsko
leto 2011/2012;
d) lastnoročno podpisano izjavo dijaka
ali, če je dijak mladoletna oseba, izjavo njegovega starša oziroma zakonitega zastopnika, s katero soglaša, da prijavitelj tega dijaka
prijavi na javni razpis za pridobitev sredstev
za sofinanciranje njegovega izobraževanja.
Izjava mora biti oddana na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije;
e) lastnoročno podpisani izjavi obeh staršev ali zakonitih zastopnikov dijaka, da nimata začasnega ali stalnega prebivališča
v Sloveniji oziroma nista diplomatska ali
konzularna predstavnika tujih držav v Sloveniji. Izjava mora biti oddana na obrazcu,
ki je del razpisne dokumentacije;
f) dokazilo o plačilu upravne takse.
V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo) mora prijavitelj ob predložitvi vloge
plačati upravno takso na račun Ministrstva
za finance pri Upravi za javna plačila številka računa (IBAN) SI56 011001000315637,
koda namena TAXS, številka sklica SI11
96091-7111002-110127. Prijavitelj, ki prijavo
vloži do vključno 31. 12. 2011 mora plačati
upravno takso v skupni višini 21,02 EUR, in
sicer 4,21 EUR za vlogo (tarifna številka 1)
ter 16,81 EUR za izdajo odločbe oziroma
sklepa, s katerim se konča postopek (ta-

rifna številka 3). Od vključno 1. 1. 2012
dalje mora prijavitelj za prijavo plačati upravno takso v skupni višini 22,66 EUR, in sicer 4,54 EUR za vlogo in 18,12 EUR za
izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se
konča postopek.
Dokazila iz točk c), d) in e) iz prejšnjega odstavka morajo biti originali ali overjeni
prepisi, druga dokazila so lahko kopije, pri
čemer lahko sklad na vpogled zahteva originale. Prejetih dokazil sklad ne vrača.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor sklada.
Javni razpis se določi z odprtim rokom
prijave. V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva tisti
upravičenci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje
in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih
vlog do porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le,
če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem
merilu:
1. manjše število let sofinanciranja prijavljenega dijaka posameznega prijavitelja;
2. prijavitelj še ni bil upravičen do
sredstev sklada za izobraževanje dijakov iz
držav Zahodnega Balkana po tem ali katerem izmed predhodnih javnih razpisov,
3. dijak, ki ga prijavitelj prijavlja za
sofinanciranje, je v šolskih letih 2008/2009,
2009/2010 in 2010/2011 dosegel višjo skupno povprečno oceno, pri čemer se za izračun enakovredno upoštevajo vse končne
ocene vseh obveznosti (predmetov) za vsako navedeno šolsko leto.
Če bo potrebno uporabiti razmejitveni
merilo iz 3. točke prejšnjega odstavka, bo
sklad prijavitelje pozval k predložitvi dokazil
o ocenah.
Komisija pripravi predlog upravičencev
tako, da nanj uvrsti tudi tistega prijavitelja,
ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni del
zaprošenih sredstev, pri čemer se temu prijavitelju dodelijo sredstva le v sorazmernem
delu zaprošenega zneska do skupne višine
razpoložljivih sredstev za ta javni razpis.
Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja
Direktor sklada vsem prijaviteljem izda
odločbo o izidu javnega razpisa.
Pred podpisom pogodbe o sofinanciranju
mora prijavitelj, katerega vloga je bila izbrana za sofinanciranje, za dijaka, za katerega
je bilo odobreno sofinanciranje, predložiti
potrdilo o vpisu za šolsko leto 2012/2013, če
to potrdilo še ni bilo predloženo v postopku
odločanja o dodelitvi sofinanciranja in izjavo
o pridobljenem dovoljenju za začasno prebivanje iz namena študija, veljavno za šolsko
leto 2012/2013 s številko in datumom izdaje
dovoljenja.
Po dokončnosti odločbe in predložitvi
dokazil iz prejšnjega odstavka bo sklad z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo o sofinanciranju.
Pogodbo o sofinanciranju je mogoče
izvrševati le za tekoče šolsko leto, njeno
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šolskem letu, če prijavitelj izkaže, da dijak,
za katerega je prejel sredstva za sofinanciranje izobraževanja, izpolnjuje pogoje za
nadaljevanje izobraževanja in se je vpisal
v višji letnik na isti izobraževalni ustanovi ter
pridobil dovoljenje za začasno prebivanje iz
namena študija za tekoče šolsko leto.
7. Nakazilo sredstev
Sredstva za prvo leto se nakažejo po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju na poslovni račun prijavitelja praviloma v roku osmih dni od
sklenitve pogodbe o sofinanciranju.
Nakazilo sredstev za vsako naslednje
šolsko leto se izvrši po predložitvi dokazil
o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje sofinanciranja.
Prijavitelj sme prejeta sredstva porabiti
izključno za namen, za katerega jih je pridobil.
8. Pogodbene obveznosti
Pogoje iz tega javnega razpisa morata
prijavitelj in sofinancirani dijak izpolnjevati
celoten čas izobraževanja, ki je predmet
sofinanciranja.
Dijak mora redno napredovati v višji
letnik in program zaključiti v predpisanem
roku, o čemer mora prijavitelj skladu predložiti ustrezna dokazila.
S pogodbo o sofinanciranju bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja.
9. Dostopnost dokumentacije: javni razpis, prijavnica in vsi potrebni obrazci so na
voljo na spletni strani, www.sklad‐kadri.si
ter na naslovu Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na
Dunajski 22 v Ljubljani, v poslovnem času,
in sicer ponedeljek, torek in četrtek med 9.
in 15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro ter
ob petkih med 9. in 14. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Prijavitelji morajo prijavo in sicer v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj
z dokazili predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 127. javni razpis) in točnim naslovom
prijavitelja na hrbtni strani.
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 31. 8. 2012.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, in sicer
v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in
15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro ter ob
petkih med 9. in 14. uro.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse
zahtevane priloge in podatke, ki jih določa
ta javni razpis.
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo
zavržene.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev
javnega razpisa, bodo zavrnjene.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo pri Sabini Mikuletič na
e‐poštnem naslovu sabina.mikuletic@sklad-
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kadri.si oziroma telefonsko ali osebno, vsak
delovni dan, med uradnimi urami med 9.
in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in
16. uro, tel. 01/434-15-50.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 123/2011
Ob-5857/11
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 51100-15/2011/3, sprejetega na
140. redni seji dne 16. 6. 2011, drugega odstavka 6. člena Akta o preoblikovanju javne
ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni
sklad« v Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list
RS, št. 51/09) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS,
št. 91/09; v nadaljevanju: SPP) Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis štipendij
za študij državljanov
Arabske republike Egipta
in Republike Tunizije
v Republiki Sloveniji (129. JR)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje državljanov Arabske republike Egipta in
Republike Tunizije na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji na
magistrskem ali doktorskem študiju in sicer
za vsako državo:
– 3 štipendije za magistrski študij ali
– 2 štipendiji za magistrski in 1 štipendija
za doktorski študij ali
– 2 štipendiji za doktorski študij.
Štipendija se dodeli za:
– šolnino v višini dejanske šolnine in
– življenjske stroške v skupni višini 700,00 EUR mesečno.
Štipendija za življenjske stroške je namenjena stroškom zdravstvenega zavarovanja,
namestitve in prehrane ter drugim stroškom,
povezanim z izobraževanjem v Republiki
Sloveniji.
Za šolnino šteje znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi za
obiskovanje izobraževalnega programa in
ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih
plačil izobraževalni ustanovi (vpisnina, literatura, laboratorijski prispevki, zavarovanje
in drugi stroški).
Pravica do štipendije za šolnino in življenjske stroške se dodeli za tekoče ali
naslednje študijsko leto glede na datum
vložitve prijave in do zaključka študijskega
programa. Štipendija za življenjske stroške
se podeli tudi za obdobje od konca zadnjega
letnika študijskega programa do zaključka
študija, vendar največ za 12 mesecev po
zaključku študijskega programa.
2. Vrednost javnega razpisa
Vrednost
javnega
razpisa
je
200.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih kandidatov. Sredstva se skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije
št. 51100-15/2011/3 zagotovijo iz namenskih
sredstev sklada.
3. Pogoji javnega razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
3.1. je državljan Arabske republike Egipta ali Republike Tunizije in hkrati ni državljan
Republike Slovenije in slovenskega državljanstva ne bo pridobil celoten čas študija,
za katerega štipendiranje se prijavlja;
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3.2. je bil za štipendijo po tem javnem
razpisu nominiran s strani pristojnega organa Arabske republike Egipta ali Republike
Tunizije;
3.3. je sprejet ali vpisan na podiplomski magistrski ali doktorski program na javno
veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji
v Republiki Sloveniji v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa, na
katerem bo pridobil formalno javnoveljavno
stopnjo izobrazbe, za katero bo prejel javnoveljavno spričevalo, pri čemer ne gre za enovit magistrski ali enovit doktorski študij;
3.4. bo imel v času izobraževanja, ki
je predmet štipendiranja po tem javnem
razpisu, veljavno dovoljenje za začasno
prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena
študija, kot ga določa tretja alineja prvega
odstavka 35. člena Zakona o tujcih (Uradni
list RS, št. 50/11 (57/11 popr.), in bo v Republiki Sloveniji tudi prebival;
3.5. bo imel v času izobraževanja, ki
je predmet štipendiranja po tem javnem razpisu, status študenta v Republiki Sloveniji;
3.6. oblika študija ni študij na daljavo oziroma se študij ne odvija le s konzultacijami
v Republiki Sloveniji,
3.7. v času izobraževanja, ki je predmet štipendiranja po tem javnem razpisu,
ne bo prejemal katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje, oziroma v Republiki Sloveniji ne bo prejemal štipendije
ali drugih prejemkov za izobraževanje po
drugih predpisih;
3.8. v času izobraževanja, ki je predmet
štipendiranja po tem javnem razpisu, v Republiki Sloveniji ali v tujini ne bo:
– v delovnem razmerju,
– opravljal samostojne registrirane dejavnosti,
– vpisan v evidenco brezposelnih oseb
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pri pristojnem organu v tujini.
Če bo kandidatu podeljena štipendija po
tem javnem razpisu, bo moral pogoje po tej
točki javnega razpisa izpolnjevati celoten
čas izobraževanja.
Sklad bo izpolnjevanje pogojev iz te točke javnega razpisa preverjal na podlagi izjave kandidata, predloženih dokazil ali uradne
poizvedbe pri pristojnem organu oziroma
instituciji.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati originalno, v celoti
izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico. Prijave, ki ne bodo vložene na prijavnem obrazcu, bodo zavržene.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora
kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
4.1. potrdilo o državljanstvu in prebivališču kandidata v tuji državi, izdano s strani
pristojne ustanove, oziroma fotokopijo veljavnega potnega lista, na podlagi katerih
bo sklad ugotavljal državljanstvo kandidata
in prebivališče v tujini,
4.2. potrdilo slovenske visokošolske izobraževalne ustanove o vpisu ali sprejemu
na magistrski ali doktorski študij, s točno
navedbo izobraževalnega programa in študijskega leta začetka študija,
4.3. potrdilo o nominaciji, ki ga izda pristojni organ Arabske republike Egipta oziroma Republike Tunizije.
Dokazila iz prejšnjega odstavka so lahko
kopije, vendar ima sklad pravico zahtevati
original, pri čemer elektronsko izdani dokumenti veljajo kot kopije. Oddanih dokumentov sklad ne vrača.
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Dokazila so lahko oddana v tujem jeziku,
vendar ima sklad pravico zahtevati prevod
v slovenski jezik.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, komisija, ki jo s sklepom imenuje
direktor sklada.
V postopku javnega razpisa z odprtim
rokom prijave bodo za štipendiranje izbrani kandidati, ki izpolnjujejo pogoje javnega
razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih
popolnih prijav do porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
prijav, ki izpolnjujejo pogoje, in bo skupna
višina zaprošenih sredstev presegla razpoložljiva sredstva, se bo za odločitev o izbiri
štipendistov uporabilo merilo višje dosežene povprečne ocene pri zadnjem v celoti
zaključenem izobraževanju, ocenjevanem
z ocenami. Če bo sklad za odločitev moral uporabiti navedeno razmejitveno merilo,
bo kandidate pozval, da predložijo potrdilo
o vseh doseženih ocenah za zadnje v celoti zaključeno izobraževanje, ocenjevano
s številčnimi ocenami, in uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri je kandidat
to izobraževanje zaključil, ali druga pristojna
ustanova.
Prijave kandidatov, ki bodo prispele po
porabi sredstev, bodo zavrnjene.
6. Pooblastilo
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega
postopka prebiva v tujini, lahko pooblasti
osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji
za zastopanje. Kandidat ne more biti hkrati
tudi pooblaščenec.
Obrazec za pooblastilo je del razpisne
dokumentacije in je na voljo na spletnih straneh ali na sedežu sklada. Pooblastila, oddanega na tem obrazcu, ni potrebno notarsko
overiti. Pooblastilo mora biti oddano v originalu in podpisano s strani pooblastitelja.
Pooblaščenec pa mora podpisati izjavo, da
pooblastilo sprejema.
7. Obravnavanje prijav, pogodba o štipendiranju in nakazilo štipendije
Sklad vsem kandidatom izda odločbe
o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti
odločbe ter po tem, ko kandidat predloži
dokazila, če so zahtevana v odločbi, sklad
z izbranim kandidatom sklene pogodbo
o štipendiranju.
Sklad praviloma v odločbi zahteva potrdilo o vpisu v ustrezen letnik in študijsko leto
na program, za katerega je bila dodeljena
štipendija, in izjavo ali dokazilo o pridobljenem dovoljenju za začasno prebivanje iz
namena študija, če še nista bila predložena
v postopku odločanja, po potrebi pa tudi
druga dokazila.
S pogodbo o štipendiranju se opredelijo
vse obveznosti štipendista skladno z SPP.
Nakazilo štipendije se izvaja skladno z določili pogodbe o štipendiranju.
8. Dostopnost dokumentacije
Besedilo javnega razpisa, prijavnico in
obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na
spletni strani, www.sklad-kadri.si. Prav tako
je dokumente možno prevzeti na naslovu
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Dunajski 22 (6
nadstropje), Ljubljana, v poslovnem času.
Poslovni čas sklada je v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, ob sredah
med 9. in 16. uro ter ob petkih med 9. in
14. uro (v nadaljevanju: poslovni čas).
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9. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo v fizični obliki
(v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico
skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s
pripisom: prijava na 129. javni razpis).
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času ali po pošti.
Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se
za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan
oddaje na pošto. Prijave po elektronski pošti
se ne bodo upoštevale.
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja
do porabe sredstev.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev
prijav. Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel.
Prijava šteje za popolno, če je oddana
na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta
javni razpis. Kandidati, ki ne bodo oddali
popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi
prijave. V primeru, da kandidati prijave ne
bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo sklad njihove
prijave zavrgel. Prijava je v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno
prečiščeno besedilo) takse prosta.
Prijave, ki ne bodo izpolnjevale pogojev
javnega razpisa, bodo zavrnjene. Prijave,
ki bodo prispele po porabi sredstev in pred
potekom odprtega roka, bodo zavrnjene.
Prijave za raven izobraževanja, za katere
glede na prvi odstavek točke 1. Predmet
javnega razpisa ni več prostih mest, bodo
zavrnjene.
O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad
v roku petnajstih dni od prejema sklepa
oziroma odločbe. Pritožnik mora v odločbi
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih
je pritožba vložena. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe o štipendiranju z izbranimi
štipendisti.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani kandidati dobijo
na spletni strani sklada, www.sklad-kadri.si
v razdelku Razpisi in objave, telefonsko ali
osebno pa v času uradnih ur, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in
12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro,
pri Darinki Trček, tel. +386 (0)1/434-10-88,
e-pošta: darinka.trcek@sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-5839/11
Izvršni odbor Slovenskega konservatorskega društva, na podlagi 20. člena Statuta
Slovenskega konservatorskega društva in
Pravilnika o Steletovi nagradi in Steletovih
priznanjih objavlja
razpis
za Steletovo nagrado
in Steletova priznanja za leto 2012
Kandidate za nagrado in priznanja lahko predlagajo strokovne organizacije, ki
opravljajo naloge varstva naravnih vrednot
in kulturne dediščine in člani Slovenskega
konservatorskega društva.
Steletovo nagrado lahko prejmejo člani društva za vrhunske dosežke, ki so po-

memben prispevek k ohranitvi in predstavitvi
naravnih vrednot in kulturne dediščine v Republiki Sloveniji. Steletovo nagrado lahko
prejmejo člani društva tudi za izredno pomembno življenjsko delo.
Steletovo priznanje lahko prejmejo člani
društva za pomembne dosežke, ki so sad
izvirnih strokovnih, tehnoloških ter drugih
prizadevanj in iskanj pri ohranitvi in predstavitvi naravnih vrednot in kulturne dediščine
v Republiki Sloveniji.
Steletovo priznanje lahko prejmejo tudi
imetniki kulturnih spomenikov in območij
kulturne krajine za izjemna prizadevanja pri
vzdrževanju, obnovi in revitalizaciji kulturnih
spomenikov in območij kulturne krajine, za
sodelovanje pri njihovi celoviti prezentaciji
ali drugi za posebne zasluge pri ohranjanju
naravnih vrednot in kulturne dediščine na
območju Republike Slovenije.
Predlogi za Steletovo nagrado in Steletova priznanja morajo biti pisni in utemeljeni predvsem s sledečimi kriteriji: zaključenost projekta, objava v strokovni publikaciji,
prispevek k razvoju stroke, prispevek k revitalizaciji in korektnost strokovnih odločitev.
Predloge sprejemamo 30 dni po objavi,
pošljite pa jih na naslov: Izvršni odbor Slovenskega konservatorskega društva, Ljub
ljana, Poljanska 40, v zaprti ovojnici, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Steletova
nagrada in priznanja«.
Slovensko konservatorsko društvo
Št. 04/12/2011
Ob-5858/11
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP
in 15/03 – ZOPA) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev
letnega programa športa (Uradni list RS,
št. 95/99, 11/06), objavlja Zavod za šport
RS Planica
javni razpis
za sofinanciranje interesnega programa
športa otrok in mladine »Hura,
prosti čas« v letu 2012
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje interesnih programov športa otrok in
mladine, ki bodo potekali v obdobju od februarja do 5. novembra 2012, in sicer med
zimskimi, poletnimi in jesenskimi šolskimi
počitnicami, ter ob koncih tedna (pohodništvo). Interesni programi ne smejo biti del
rednega programa šole. Zavod za šport RS
Planica bo sofinanciral strokovni kader pri
programu Odprimo športne telovadnice in
Oživimo športna igrišča, pri programu Pohodništvo pa poleg strokovnega kadra tudi
morebitne druge stroške (planinsko usposabljanje kadra, prevozi), ki nastanejo z izvedbo programa.
3. Na razpis se lahko prijavijo: subjekti,
ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 8. členu Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in
15/03 – ZOPA).
4. Pogoji in merila
4.1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelj:
– Ponudniki (prijavitelji) lahko na razpis
prijavijo samo tiste interesne programe, ki
bodo izpeljani v obdobju od februarja do
5. novembra 2012, in sicer med zimskimi,
poletnimi in jesenskimi šolskimi počitnicami
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ter ob koncih tedna (pohodništvo). Ti interesni programi ne smejo biti del rednega
programa šole.
– Strokovni delavci in otroci, ki so že
vključeni v program Zdrav življenski slog,
ki ga financira Zavod za šport RS Planica
ne morejo biti vključeni v program Hura,
prosti čas.
– Posamezna prijava na razpis mora biti
izdelana in posredovana na Zavod za šport
RS Planica izključno na Razpisnih obrazcih »Hura, prosti čas« v letu 2012 (razpisni
obrazci od 2.1. do 2.6.), ki so del razpisne
dokumentacije.
– Če prijavitelj prijavi na razpis več programov, mora vsakega prijaviti na ločenih
Razpisnih obrazcih »Hura, prosti čas«, ki
so del razpisne dokumentacije. Dostava na
naslov Zavoda za šport RS Planica je lahko
v eni ovojnici.
– Prijavitelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 30% delež finančnih sredstev celotne vrednosti programa
iz drugih virov (v 30% se šteje tudi športne
površine, ki jih lokalna skupnost brezplačno odda – upoštevati se morata javno veljavni cenik za najem za športna društva)
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v to pa ne smejo biti všteti prispevki udeležencev.
– Prijavitelj mora k prijavi na ta razpis obvezno priložiti potrdilo lokalne skupnosti (razpisni obrazec 2.4.), da je seznanjena oziroma
se strinja z izvajanjem programa – pogoj in
kot neobvezni del, da bo za izvajanje programa zagotovila del sredstev oziroma brezplačni najem športnih objektov v lasti lokalne
skupnosti za programa Odprimo športne telovadnice in Oživimo športna igrišča.
– Prijavitelj na program »Hura, prosti
čas – pohodništvo« lahko namesto potrdila
iz gornje alineje predloži potrdilo lokalnega
planinska društva (razpisni obrazec 2.5.)
o načinu sofinanciranja programa.
– Izbrani prijavitelj mora pri izvajanju interesnih programov upoštevati varnostne
ukrepe in normative glede števila otrok
v skupini skladno z veljavno zakonodajo
s področja vzgoje in izobraževanja (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje
programa osnovne šole oziroma Pravilnik
o normativih in standardih za izvajanje programa gimnazijskih oddelkov, Pravilnik vodnikov PZS – za pohodništvo).
Merila za dodelitev sredstev:

4.2.1. Odprimo športne telovadnice in oživimo športna igrišča
MERILO
1

Širina izvajanja programa
– Število športnih panog v katere bodo vključeni udeleženci (do 3 panoge – 5 točk, nad 3
panoge – 10 točk)
– Strokovni kader, ki bo delal v programu (z otroki) (učitelj ŠV – 10 točk,
usposobljen kader – 5 točk)

2

Max št. točk
50

10
10

Izvajanje programa »Hura, prosti čas« v preteklih letih

10

Predvideno število udeležencev v programu:
– do 20 otrok
– nad 20 otrok

10
20

RAZVOJNA REGIJA
1. skupina (pomurska, notranjsko – kraška, podravska)
2. skupina (spodnjeposavska, zasavska, koroška)
3. skupina (jugovzhodna Slovenija, goriška, savinjska)
4. skupina (gorenjska, obalno-kraška, osrednjeslovenska)
(razpisni obrazec 2.1.)

3

Št. točk

VSEBINSKI KRITERIJI

20

10
20

20
20
15
10
5

FINANČNI KRITERIJI

30

Cena, ki jo plača udeleženec:
– brezplačen program
– plačljiv program
(razpisni obrazec 2.3.)

10
0

Sofinanciranje lokalne skupnosti:
– Sofinanciranje posameznega programa HPČ v višini najmanj razpisanega zneska s stani
ZŠ RS Planica (razpisni obrazec 2.4.)
– Zagotovi brezplačni najem objekta za izvajanje programa (razpisni obrazec 2.4.)

10
10

SKUPAJ

10

20

100

4.2.2. Pohodništvo
MERILO
1

Št. točk

VSEBINSKI KRITERIJI

Max št. točk
50

Širina izvajanja programa
– Izpeljava planinske urice skupaj s starši
– Čas trajanja pohoda (5 pohodov nad 8 ur – 10 točk, vsaj 3 pohodi nad 8 ur – 7 točk,
vsaj 1 pohod nad 8 ur – 5 točk)

10
10

Izvajanje programa »Hura, prosti čas« v preteklih letih

10

Predvideno število udeležencev v programu:
– do 15 otrok
– nad 15 otrok

10
20

20

10
20
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MERILO
2

Št. točk

RAZVOJNA REGIJA

20

1. skupina (pomurska, notranjsko – kraška, podravska)
2. skupina (spodnjeposavska, zasavska, koroška)
3. skupina (jugovzhodna Slovenija, goriška, savinska)
4. skupina (gorenjska, obalno-kraška, osrednjeslovenska)
(razpisni obrazec 2.1.)
3

Max št. točk

20
15
10
5

FINANČNI KRITERIJI

30

Cena, ki jo plača udeleženec:
– brezplačen program
– plačljiv program
(razpisni obrazec 2.3.)

10
0

Sofinanciranje:
– Sofinanciranje programa HPČ – pohodništvo s strani lokalne skupnosti ali lokalnih
planinskih društev
(razpisni obrazec 2.5.)
SKUPAJ

20

10

20

100

5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: višina sredstev, ki je zagotovljena za
leto 2012 in je na razpolago za sofinanciranje vsebin navedenih v predmetu javnega
razpisa je 33.840 EUR.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane po
pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS
Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do srede, 18. januarja 2012. Šteje
se, da je vloga prispela pravočasno, če je
bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali do 12. ure oddana na sedež Zavoda
za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000
Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenemu ovitku, ovitek pa mora biti na
sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – Javni razpis Hura, prosti čas 2012«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti
dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na
zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo
oddane na predpisanih obrazcih, ki so del
razpisne dokumentacije, bodo izločene iz
nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge v petek,
20. januarja 2012. Odpiranje vlog ne bo
javno.
9. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih
javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od
dneva zaključka oddaje vlog.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo
na spletnem naslovu, www.sportmladih.net.
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: mateja.rebersak@sport.si.
Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani pooblaščene osebe prijavitelja
podpisane in ožigosane razpisne obrazce
za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo
v skladu s 7. točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica
Št. 2423/4
Ob-5861/11
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana, objavlja
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javni razpis
za zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega razpisa: oddaja poslovnih prostorov na naslovu: Gospodinjska
ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
3. Vrsta nepremičnine: poslovni prostori
v II nadstropju, v izmeri 342,91 m2.
Objekt leži na parceli št. 647/1, k.o. Zgornja Šiška.
4. Ponudnik mora ponuditi ceno in sicer za:
– poslovne prostore _____ € za 1 m2 mesečno, brez vključenega DDV.
Poslovnim prostorom pripadajo še skupni prostori in 10 urejenih parkirnih mest.
Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja pogodbe.
5. O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku osem dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega ponudnika.
6. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o najemu nepremičnine, se šteje, da
odstopa od ponudbe. V tem primeru se pogodba sklene z drugim najugodnejšim ponudnikom.
7. Način in rok plačila: najemnik je
dolžan plačati varščino v višini dveh najemnin ob podpisu najemne pogodbe, na
transakcijski račun BA – CA Ljubljana,
29000-0055148819, ali Banka Koper,
10100-0039157343.
Sledijo mesečna plačila najemnine na
30. dan v mesecu. Položena varščina se
ob prekinitvi pogodbe vrne v primeru, da se
najeta nepremičnina nahaja v dogovorjenem stanju in so plačane vse dogovorjene
obveznosti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Franjem Lesjakom,
tel. 041/651-532.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 21. 2. 2012, do 10. ure. Ponudbe se
označi: »Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– pooblastilo osebi za zastopanje, na
odpiranju za pravne osebe,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve. Dunajska 106, 1000 Ljub
ljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 21. 2. 2012, ob
11. uri, na Zavodu Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, 1000
Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-5902/11
Na podlagi prvega odstavka 17. člena
Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 77/10) ter prvega odstavka 2., 18.
in 19. člena Pravilnika o izvajanju postopka
javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za
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izdelavo filmov neodvisnih producentov za
javno kinematografsko predvajanje (Uradni
list RS, št. 103/11) objavljam
javni razpis
za izdelavo filmov neodvisnih
producentov za javno kinematografsko
predvajanje v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje dokumentarno-animiranih filmov, mladinskih
celovečernih filmov, animiranih filmov, dokumentarnih/igrano-dokumentarnih filmov,
celovečernih igranih filmov, kratkih igranih
filmov slovenskih neodvisnih producentov,
namenjenih za javno kinematografsko predvajanje, pri katerih Radiotelevizija Slovenija
(v nadaljevanju: RTV SLO) s svojim vložkom
sodeluje kot koproducent. RTV SLO sofinancira tudi kinematografske filmske projekte, ki se lahko realizirajo tudi kot televizijske
nanizanke ali nadaljevanke.
RTV SLO bo na razpisu izbrane projekte
po zaključku rednega javnega kinematografskega predvajanja uvrstila v svoj programsko-produkcijski načrt v skladu z vsebinskimi, tehničnimi in programskimi standardi
javne televizije.
Koprodukcijski vložek, ki ga RTV SLO
vloži v projekte, krije vse faze realizacije
projekta do vključno izdelave končne kopije
AV dela, ne krije pa stroškov promocije in
distribucije dela.
2. Pomen izrazov
V tem razpisu uporabljeni izrazi imajo
naslednji pomen:
1. AV dela oziroma AV projekti – filmi
vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igranodokumentarni, animirani filmi itd.; kratki, srednjemetražni in celovečerni filmi), izraženi
v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik,
z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca,
na katerem so vsebovani, in ki so izraženi
kot individualne intelektualne stvaritve.
2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe oziroma prijavitelja.
3. Upravičena oseba – prijavitelj oziroma oseba, ki izpolnjuje pogoje po zakonu
in tem pravilniku za oddajo vloge na razpis
in katere vloga izpolnjuje vse pogoje, objavljene v razpisu.
4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV
SLO prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko v roku, določenem
v besedilu razpisa.
5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje
vse obvezne sestavine, določene z razpisom.
6. Prijavitelj – pravna ali fizična oseba,
registrirana za izvajanje ustrezne AV dejavnosti, ki odda vlogo na razpis, kjer sodeluje
kot stranka v postopku razpisa.
7. Projekt – izraz za posamezno obliko
filmske AV ustvarjalnosti oziroma dela, ki ga
prijavitelj odda na razpis.
8. Realizacija projekta – proces celotne izvedbe posameznega projekta, ki
vključuje pred produkcijo (razvoj projekta,
sestavo avtorsko-umetniške in tehnično-izvedbene ekipe, priprave na snemanje), produkcijo (snemanje) in post produkcijo (tehnično oziroma zvočno in slikovno obdelavo
do dokončne (finalne) kopije AV dela, s katero se AV delo šteje za dokončano).
9. Koproducent – neodvisni producent
ali drugi vlagatelj, ki s svojim ovrednotenim
vložkom (finančnim, tehničnim, storitvenim
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ipd.) na podlagi koprodukcijske pogodbe sodeluje pri realizaciji AV dela.
10. Sinopsis – besedilo, ki povzema
strukturo zgodbe in njene najpomembnejše
obrate ter opisuje glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega od ene do
dve tipkani strani.
11. Osnutek scenarija (treatment) –
razširjena oblika sinopsisa, ki vsebuje zaporedje prizorov, ki so vsak zase splošno opisani v enem ali več stavkih. Obsega lahko
od pet do petdeset tipkanih strani.
12. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje
dialoge, opise oseb in prizorišč, podatke,
kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, noč)
se prizor dogaja, ter vse druge relevantne
podatke.
13. Otroški ali mladinski film – film,
katerega ciljna publika je v pretežnem delu
populacija do 18 let.
14. Celovečerni (dolgometražni) film –
film, katerega trajanje presega 70 minut.
15. Srednjemetražni film – film, ki traja
45–70 minut.
16. Kratkometražni film – film, krajši
od 45 minut.
17. Javno prikazovanje – vsako redno
javno predvajanje filma v kinematografih
v skladu s programom kinematografa in profesionalnimi standardi, ne glede na nosilec
zvoka in slike, s katerega se film predvaja.
18. Predračun projekta – ovrednotenje
vseh stroškov, potrebnih za celovito realizacijo projekta.
19. Finančni načrt – ovrednoteni prikaz vseh virov in vrst financiranja projekta
(finančni vložki, tehnične in druge storitve
itd.) ter pojasnila, na kakšen način se zagotavljajo viri in vrste financiranja za zaključeno finančno konstrukcijo projekta.
20. Terminski načrt – časovno natančno opredeljen opis vseh aktivnosti ustvarjalnih in tehnoloških postopkov, ki zagotavljajo
celovito realizacijo projekta, vključujoč predvideni potek promocijskih aktivnosti ter kinematografske in druge distribucije doma
in v tujini.
21. Soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela – soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela, kot do določeni v Zakonu
o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list
RS, št. 16/07 – UPB3 in 68/08).
22. Reference (ko)producenta in soavtorjev oziroma avtorjev prispevkov AV dela
– seznam vseh ustvarjenih AV del, udeležb
in nagrad na festivalih, priznanj in drugih
udejstvovanj na AV področju.
23. Povezane osebe – osebe, ki so
med seboj upravljavsko, kapitalsko ali drugače povezane tako, da zaradi teh povezav
skupaj oblikujejo poslovno politiko oziroma
poslujejo usklajeno z namenom doseganja
skupnih ciljev oziroma tako, da ima ena
oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno
vplivati nanjo pri odločanju o financiranju
in poslovanju. Za povezane osebe štejejo
tudi pravne osebe, ki so zastopane po isti
osebi.
24. Koprodukcijski vložek – finančni
vložek ali storitveni vložek (najem prostorskih kapacitet, tehnike, človeških virov ipd.),
ki se lahko finančno ovrednoti. RTV SLO
sodeluje na razpisu le s finančnim koprodukcijskim vložkom.
25. Slovenski film – film, pri katerem
ima večinski producentski delež slovenski
producent ali je pretežno posnet v slovenskem jeziku ali gre za dela, ki so producira-
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na v madžarskem in italijanskem jeziku, če
so namenjena madžarski ali italijanski narodni skupnosti, ki živita na območju Republike Slovenije, ter manjšinske koprodukcije.
26. Neodvisni producent – pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz Zakona
o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo (UPB1), 36/08 –
ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – Odl.US
in 87/11 – ZAvMS) in:
– ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni izmed držav, članic
EU;
– ki ni vključena v organizacijsko
strukturo oziroma pravno osebnost izdajatelja televizijskega programa;
– v kateri ima izdajatelj televizijskega
programa največ petindvajset (25) odstotni
delež kapitala ali upravljavskih oziroma glasovalnih pravic v njenem premoženju;
– ki po naročilu posameznega izdajatelja televizijskega programa ustvari največ
polovico svoje produkcije na leto.
Neodvisni producent je tudi pravna ali
fizična oseba, ki je registrirana za izvajanje
dejavnosti produkcije AV del in ima sedež
v eni izmed tretjih držav, če evropska dela
tvorijo večinski delež njegove AV produkcije v zadnjih treh letih in ob tem izpolnjuje
pogoja iz druge in tretje alineje prejšnjega
odstavka te točke razpisa.
3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki
so predmet razpisa
RTV SLO bo na razpisu sofinancirala
naslednja AV dela:
Področje A
1. dokumentarno-animirani filmi do
50 min
zvrst, ki se je v zadnjih letih pospešeno razsejala po svetu, in jo z razpisom želimo predstaviti tudi slovenskemu občinstvu.
V lastni, avtorski formi. Gre za pristop, kjer
avtorska skupina umetniško, z animiranim
pristopom nadgradi dokumentarni zvočni,
tonski zapis. Navadno so to zgodbe posameznikov, ki se zaradi perečih, težkih,
tragičnih osebnih izkušenj, ki pa so lahko
tudi del kolektivne travme, ne želijo vizualno
izpostavljati. Dokumentarni, tonski vir je lahko že obstoječi radijski intervju ali pogovor
posnet prav za to priložnost.
2. dokumentarni/igrano-dokumentarni
filmi do 15 min
Obravnavajo naj teme, ki sicer izhajajo iz lokalnega okolja ampak so že v osnovi
presegajo lokalnost in so lahko planetarne
in zato zanimive za najširši avditorij. To so:
nove oblike organiziranosti in funkcioniranja
lokalne in širše skupnosti, možnost preoblikovanja piramidalne strukture odgovornosti
v horizontalno- sodelovanje in soustvarjanje,
izjemne tehnične inovacije v okviru trajnostnega razvoja in ekološke sprejemljivosti.
Področje B
1. mladinski celovečerni filmi v dolžini
90 minut
Obravnavajo naj neposredno stvarnost današnjih mladostnikov v najbolj skrajnih problemskih pojavnostih, saj jih obdobje
zorenja, oblikovanja samopodobe in iskanja
potrditve v očeh vrstnikov pogosto porine
v svet odvisnosti. Polje takšne ujetosti lahko
najbolje zrcali /odraža/ najstniško hrepenenje po polnem zajemanju življenja in zatorej
prikaže vso paleto njihovih značajskih, socialnih, psiholoških in fizičnih determinant.
2. celovečerni igrani filmi v dolžini
90 min
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Obravnavajo naj teme s področja slovenske kulturne zgodovine na prelomu med
19. in 20. stoletjem. V omenjenem obdobju,
ki izginja iz današnje splošne kulturne zavesti, so se med drugim pojavila prelomna
gibanja v slovenski umetnosti z izjemnimi
posamezniki kot predhodniki in začetniki
moderne slovenske umetnosti (v literaturi
Ivan Cankar, Oton Župančič, Dragotin Kette,
Josip Murn, v slikarstvu impresionisti Rihard
Jakopič, Matej Sternen, Ivan Grohar, Matija
Jama). Predmet razpisa je celovečerni igrani film z motivnim okvirom iz omenjenega
obdobja, osredotočen na enega ali več glavnih protagonistov iz tedanjega kulturnega in
umetniškega okolja.
3. animirani filmi v dolžini do 15 minut
Upodabljajo naj eno izmed klasičnih
knjig slovenske mladinske literarne zakladnice. (npr.: Pod svobodnim soncem, Bobri, Ptički brez gnezda, Rokovnjači, Butalci,
…).
4. kratki igrani filmi do 15 min
Obravnavajo naj teme s področja sodobnega življenja. Prednost imajo zgodbe
z občutljivega področja družbenih in medosebnih odnosov, ki prispevajo k večji socialni
senzibilnosti, družbeni in ekološki ozaveščenosti ali pomagajo k boljši vključitvi v družbo senzorno oviranih ljudi, ljudi z motnjami v duševnem razvoju in telesno oviranih
v družbo.
4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi
standardi, v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo
Prijavljena AV dela morajo tehnično
ustrezati priporočilom ITU-R BT 500 o sub
jektivni oceni tehnične kvalitete slike in priporočilom ITU-R BS 562 o subjektivni oceni
tehnične kvalitete zvoka. Dela morajo biti
posneta in izročena za predvajanje v HD in
SD formatu 16:9.
5. Okvirna in maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa
Okvirna in maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša
skupaj 1.700.000 EUR.
Najvišji možni znesek za posamezni prijavljeni projekt, ki bo sofinanciran na podlagi
tega razpisa, znaša:
– za posamezni projekt – celovečerni
igrani film in mladinski celovečerni film do
400.000,00 EUR;
– za posamezni projekt. dokumentarni film/igrano dokumentarni filmi do
20.000,00 EUR;
– za posamezni projekt – dokumentarnoanimirani film do 100.000,00 EUR;
– za posamezni projekt – animirani film
do 50.000,00 EUR;
– za posamezni projekt – kratkometražni
film do 60.000,00 EUR.
Sredstva za realizacijo filmskih projektov morajo biti porabljena najkasneje v roku
dveh let od dneva podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji.
RTV SLO sofinancira projekte največ do
80 odstotkov vseh izkazanih upravičenih
stroškov oziroma do najvišjega zneska, določenega v besedilu razpisa.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka te točke RTV SLO sofinancira projekte
največ do odstotka, ki ga v finančni konstrukciji glede na celotno predračunsko vrednost projekta ne krijejo že drugi sofinancerji in koproducenti.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:

– besedilo razpisa,
– obvezne obrazce (št. 1–št. 9),
– ocenjevalni listi,
– vzorec koprodukcijske pogodbe.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno
uporabiti izjave in obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti predvideni. Prijavitelji
morajo parafirati vsako stran vzorca koprodukcijske pogodbe.
7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Prijavitelj projekta je neodvisni producent po zakonu, ki ureja medije.
2. Prijavitelj projekta in z njim povezane osebe imajo na dan prijave na razpis
poravnane vse zapadle finančne in druge
obveznosti do RTV SLO.
3. Prijavitelj prijavlja slovensko AV
delo, ki v času prijave še ni realizirano oziroma dokončano.
4. AV delo se bo po zaključku rednega
kinematografskega predvajanja prikazovalo
v televizijskih programih RTV SLO.
5. AV delo je po svoji vsebini skladno z zakonskim namenom in poslanstvom
RTV SLO kot pravne osebe javnega prava
posebnega nacionalnega in kulturnega pomena in zakonom, ki ureja medije.
6. AV delo bo ustrezalo tudi vsem vsebinskim in tehničnim standardom za prikazovanje na javni televiziji.
7. Proti osebi prijavitelja ali z njo povezani osebi ni uveden postopek zaradi
insolventnosti ali prisilnega prenehanja po
Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09,
52/10, 106/10, 26/11 in 47/11) ali področnem zakonu, oziroma ni začet drugi postopek prenehanja osebe prijavitelja ali z njo
povezane osebe.
Neodvisni producent, ki je s prijavljenim
projektom izbran na razpisu, mora pred podpisom pogodbe z RTV SLO zagotoviti, da
ob realizaciji AV projekta RTV SLO pridobi
materialne avtorske pravice za televizijsko,
kabelsko, satelitsko, spletno in drugo predvajanje projekta pod pogoji, določenimi
v pogodbi o sofinanciranju (koprodukcijski
pogodbi), in pravice za arhiviranje projekta kot dela lastne programske produkcije
v skladu z zakonom, ki ureja delovanje RTV
SLO. Prijavitelj mora zagotoviti, da RTV
SLO pridobi te pravice najkasneje po enem
letu od zaključka rednega kinematografskega predvajanja v Republiki Sloveniji.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali
pogojev iz te točke razpisa, bodo s sklepom
zavržene oziroma bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.
8. Vloga
Prijavitelji AV del lahko kandidirajo na
razpisu z neomejenim številom vlog.
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži:
1. V celoti izpolnjen obrazec za kandidiranje na razpisu (obvezno oddati na
obrazcu RTV SLO št. 1).
2. Reference prijavitelja/producenta (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO
št. 2).
3. Seznam vseh realiziranih AV del prijavitelja v letih 2009, 2010 in 2011, z navedbo naročnikov posameznega AV dela (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 3).
4. Seznam predvidene avtorsko-umetniške in tehnično-izvedbene ekipe, ki bo
sodelovala pri realizaciji projekta (obvezno
oddati na obrazcu RTV SLO št. 4).
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5. Izjave, predpogodbe ali pogodbe
s predvidenimi soavtorji AV dela in avtorji
prispevkov.
6. Reference režiserja.
7. Reference glavnega animatorja
(samo pri animiranih filmih).
8. Režijska eksplikacija (režiserjev vidik obravnave in pristopa k temi).
9. Sinopsis.
10. Treatment in scenarij.
11. Likovna zasnova filma in zgodboris (samo pri animiranih filmih).
12. Predračun oziroma finančni načrt projekta, iz katerega izhaja zaključena
finančna konstrukcija projekta (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 5).
13. Terminski načrt realizacije projekta, vključno z datumom dokončanja projekta (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO
št. 6).
14. Izjavo, da prijavitelj z oddajo vloge
sprejema pogoje javnega razpisa oziroma
koprodukcijskega sodelovanja z RTV SLO,
ki jo podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO
št. 7).
15. Izjavo, da proti osebi prijavitelja ali
z njo povezani osebi ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja
po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09,
59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11) ali
področnem zakonu, oziroma ni začet drugi
postopek prenehanja osebe prijavitelja ali
z njo povezane osebe, ki jo podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati
na obrazcu RTV SLO št. 8).
16. Izjavo, da prijavitelj ni vključen
v organizacijsko strukturo oziroma pravno
osebnost izdajatelja televizijskega programa, ki jo podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV
SLO št. 9).
17. Na vsaki strani parafiran in žigosan vzorec koprodukcijske pogodbe s strani
upravičenega zastopnika prijavitelja.
18. Sklenjene koprodukcijske predpogodbe ali pogodbe z drugimi koproducenti
pri projektu.
19. Predpogodbe ali pogodbe z drugimi vlagatelji v projekt (npr. s sponzorji,
donatorji, domači in tuji javni sofinancerji
kot na primer: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SFC), Filmski studio Viba
film Ljubljana, državni organi, lokalne skupnosti, nosilci javnih pooblastil, Eurimages,
evropski programi).
20. Dokončna odločba SFC o sofinanciranju, kadar je prijaviteljev projekt izbran
v nacionalni filmski in AV program SFC.
21. Pisno dokazilo o zagotovljeni kinematografski distribuciji po dokončanju projekta, z navedbo kinematografa in predvidenega trajanja kinematografske distribucije.
22. Dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti produkcije AV del, ki na dan
prijave na razpis ni staro več kot tri mesece (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri
katerih ustrezna dejavnost ni razvidna iz
javnopravne evidence AJPES (npr. društva,
zavodi).
Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa
je pogoj za formalno popolnost in vsebinsko
obravnavanje oddanih vlog na razpis. Vloge,
ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se s posamičnim sklepom zavržejo.
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9. Razpisni roki
Prijavitelji lahko pošljejo vloge za oba
razpisana področja v naslednjem razpisnem
roku: od 23. 12. 2011 do 23. 2. 2012.
Vloge se pošljejo na naslov Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2 – 4, 1000
Ljubljana, na njih pa mora pisati »Ne odpiraj
– Vloga za javni razpis za izdelavo filmov
neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje v letu 2011, področje
_____ (področje dopiše prijavitelj)«. Prijavitelji morajo na poslanih ovojnicah obvezno
napisati področje (A ali B), na katerem kandidirajo s posameznim AV delom. Na zadnji
strani ovojnice je potrebno navesti naziv in
naslov prijavitelja.
Če prijavitelj prijavlja več AV del, mora
vsako AV delo posredovati na naslov RTV
SLO v ločeni ovojnici.
RTV SLO bo vlogo štela za pravočasno,
če jo bo RTV SLO prejela oziroma jo bo
prijavitelj s priporočeno poštno pošiljko odposlal v rokih, določenih v tej točki razpisa.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene.
10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala
posamezna vloga
A) Merila za ocenjevanje igranih, dokumentarnih in igrano-dokumentarnih filmov:
a) do 45 točk – ocena scenarija, od
tega:
– univerzalnost, relevantnost in izvirnost
teme – do 15 točk
– struktura in dramaturški potencial scenarija, doslednost karakterizacije likov – do
20 točk
– pričakovana privlačnost filma za slovenski in evropski oziroma mednarodni kulturni prostor – do 10 točk
b) do 20 točk – ocena režiserja, od
tega:
– odmevnost ustvarjalnega delana AV
področju – do 10 točk
– ocena režijske eksplikacije – do 10
točk
c) do 20 točk – ocena producenta
– odmevnost producentskega dela na AV
področju (strokovna in finančna kredibilnost
producenta glede na realizirane projekte,
njihovo udeležbo in dosežke na festivalih ter
uspešnost pri gledalcih)
d) do 15 točk – ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za produkcijo
filma
– (utemeljenost finančnega načrta
in predračuna za realizacijo filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega
lastnega deleža, deležev koproducentov in
drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega načrta).
B) Merila za ocenjevanje animiranih in
dokumentarno-animiranih filmov:
a) do 25 točk – ocena scenarija
– (univerzalnost in relevantnost teme,
izvirnost projekta in pripovednega postopka
ter pričakovana privlačnost filma za slovenski in evropski oziroma mednarodni kulturni
prostor)
b) do 15 točk – ocena likovne zasnove
filma in (osnutka) zgodborisa
– (izvirnost likovne zasnove, karakterizacija likov, estetske kakovosti, pričakovana
zahtevnost izvedbe)
c) do 20 točk – ocena režiserja, od
tega:
– odmevnost ustvarjalnega dela na AV
področju – do 10 točk
– ocena režijske eksplikacije (vizualna
podoba filma, drugi segmenti, ki so za film
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specifični oziroma so dodana vrednost filma) – do 10 točk
d) do 10 točk – ocena glavnega animatorja
– odmevnost ustvarjalnega dela na AV
področju
e) do 20 točk – ocena producenta
– odmevnost producentskega dela na AV
področju (strokovna in finančna kredibilnost
producenta glede na realizirane projekte,
njihov udeležbo in dosežke na festivalih ter
uspešnost pri gledalcih)
f) do 10 točk – ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za produkcijo
filma
– (utemeljenost finančnega načrta
in predračuna za realizacijo filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega
lastnega deleža, deležev koproducentov in
drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega načrta).
Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezno AV delo prejme na razpisu, je 100
točk.
Dela, ki bodo ocenjena z manj kot 70
točkami, ne bodo predlagana za sprejetje
v odkup.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega seznama del, ki bodo lahko predlagana za sprejetje v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.
11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo AV del oziroma projektov, ki ustrezajo pogojem razpisa,
v rokih, ki so določeni v 9. točki razpisa. Vse
nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo
vložile upravičene osebe, bodo s sklepom
zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO v roku petih
dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne
in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih
bodo vložile upravičene osebe, bodo posredovane v presojo strokovnim komisijam,
ki bodo projekte ocenile na podlagi meril in
kriterijev, določenih v razpisu.
Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih
sredstev izbrana tista AV dela, ki bodo v postopku izbire ocenjena najvišje. Projekti, ki
ne bodo dosegli določenega najmanjšega
števila točk (70), ne bodo predlagani in sprejeti v sofinanciranje. Če noben projekt ne
bo dosegel najmanjšega določenega števila
točk, se noben projekt ne bo sprejel v sofinanciranje, generalni direktor RTV SLO pa
lahko odloči, da se razpis ponovi. RTV SLO
si pridrži pravico, da kljub zadostnemu doseženemu številu točk nobenega projekta ne
sprejme v sofinanciranje, za kar mora podati
ustrezno obrazložitev.
O končnem izidu razpisa bo za vsako
vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamična odločba, s katero se bo odločilo
o odobritvi ter višini sofinanciranja izbranih
del ali o zavrnitvi sofinanciranja del. V primeru sprostitve ali povečanja sredstev si RTV
SLO pridrži pravico, da lahko izda novo odločbo, s katero se na podlagi rezervne liste
odobri sofinanciranje že zavrnjenega dela
ali poveča obseg sofinanciranja že odobrenega dela. Z novo odločbo se odpravi in
nadomesti prejšnja odločba o odobritvi ali
o zavrnitvi sofinanciranja.
S prijavitelji izbranih projektov bo RTV
SLO sklenila koprodukcijsko pogodbo, katere vzorec je sestavni del razpisne dokumentacije in s katero bosta stranki uredili vsa
medsebojna razmerja v zvezi s sofinanciranjem in realizacijo AV dela. RTV SLO si pri-
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drži pravico, da prijavitelje izbranih del pozove k pristopu oziroma podpisu pogodbe. Če
se prijavitelji izbranih del v določenem roku
iz neupravičenih razlogov ne bodo odzvali
pozivu, bo RTV SLO štela, da odstopajo od
sklenitve pogodbe.
12. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Sredstva, ki bodo dodeljena za sofinanciranje izbranih projektov, morajo biti porabljena v roku dveh let po podpisu koprodukcijske pogodbe.
Sredstva bodo prijaviteljem izbranih projektov nakazana v obrokih in pod pogoji, ki
jih določa koprodukcijska pogodba.
13. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije
v zvezi z razpisom obrnejo na UPE KUP,
Matejo Smisl, elektronski naslov: mateja.smisl@rtvslo.si, tel. 01/475-31-84, od ponedeljka do petka, med 9. in 14. uro.
Celotna razpisna dokumentacija je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh RTV SLO/razpisi
www.rtvslo.si. V času trajanja razpisa je razpisna dokumentacija vsem zainteresiranim
osebam dosegljiva na spletni strani in sedežu RTV SLO.
RTV Slovenija
javni zavod
Ob-5834/11
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS,
št. 24/00), Odloka o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2012 (Uradni list
RS, št. 6/11), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog
- Trebelno (Uradni list RS, št. 104/09) in Letnega programa športa za leto 2012, Občina
Mokronog - Trebelno objavlja, da je javni
razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v letu 2012 objavljen na spletni strani občine: http://www.
mokronog-trebelno.si ter v lokalnem časopisu Odsev. Vsi razpisni pogoji in razpisna
dokumentacija v zvezi z navedenim javnim
razpisom so na razpolago na zgoraj navedeni spletni strani ali v sprejemni pisarni
Občine Mokronog - Trebelno. Rok za oddajo
je 30. 1. 2012.
Dodatne informacije so na voljo
vsak delovni dan v času uradnih ur, na
tel. 07/349-82-66, kontaktna oseba: Mateja
Vrabec ali prek elektronske pošte: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si.
Občina Mokronog - Trebelno
Ob-5835/11
Občina Mokronog - Trebelno na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB), Odloka
o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za
leto 2012 (Uradni list RS, št. 6/11), 6. člena
Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list RS,
št. 23/08 in 104/09) in Letnega programa
socialnega varstva za leto 2012 objavlja,
da je javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Mokronog - Trebelno za
leto 2012 objavljen na spletni strani občine:
http://www.mokronog-trebelno.si ter v lokalnem časopisu Odsev. Vsi razpisni pogoji in
razpisna dokumentacija v zvezi z navedenim javnim razpisom so na razpolago na
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zgoraj navedeni spletni strani ali v sprejemni
pisarni Občine Mokronog - Trebelno. Rok za
oddajo je 30. 1. 2012.
Dodatne informacije so na voljo
vsak delovni dan v času uradnih ur, na
tel. 07/349-82-66, kontaktna oseba: Mateja
Vrabec ali prek elektronske pošte: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si.
Občina Mokronog - Trebelno
Ob-5836/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 94/10, 56/08, 4/10 in 20/11) ter
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Mokronog - Trebelno za leto 2012 (Uradni
list RS, št. 6/11), Pravilnikom o postopkih
in merilih za sofinanciranje programov in
projektov na področju ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 23/08), Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) in Letnim programom kulture v Občini Mokronog - Trebelno
za leto 2012, Občina Mokronog - Trebelno
obvešča, da je javni razpis za izbor kulturnih
programov in projektov na področju kulturne
dejavnosti, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala
Občina Mokronog – Trebelno, objavljen na
spletni strani občine: http://www.mokronogtrebelno.si ter v lokalnem časopisu Odsev.
Vsi razpisni pogoji in razpisna dokumentacija v zvezi z navedenim javnim razpisom
so na razpolago na zgoraj navedeni spletni
strani ali v sprejemni pisarni Občine Mokronog - Trebelno. Rok za oddajo je 30. 1.
2012.
Dodatne informacije so na voljo
vsak delovni dan v času uradnih ur, na
tel. 07/349-82-66, kontaktna oseba: Mateja
Vrabec ali prek elektronske pošte: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si.
Občina Mokronog - Trebelno
Ob-5837/11
Občina Mokronog - Trebelno na podlagi pozitivnega mnenja o skladnosti državne
pomoči št. K-BE 185-2241170-2008 z dne
6. 6. 2008 in v skladu 36. člena Zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Mokronog - Trebelno
za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradni list RS, št. 62/08), z dne 20. 6. 2008 ter
Odloka o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2012 (Uradni list RS, št. 6/11),
objavlja, da je javni razpis za dodeljevanje
sredstev za programe na področju kmetijstva v Občini Mokronog - Trebelno, ki jih bo
v letu 2012 sofinancirala Občina Mokronog
– Trebelno, objavljen na spletni strani občine: http://www.mokronog-trebelno.si ter v lokalnem časopisu Odsev. Vsi razpisni pogoji
in razpisna dokumentacija v zvezi z navedenim javnim razpisom so na razpolago na
zgoraj navedeni spletni strani ali v sprejemni
pisarni Občine Mokronog - Trebelno.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan, na tel. 07/349-82-63, kontaktna oseba: Marijana Jereb ali prek elektronske pošte: marijana.jereb@mokronog-tre
belno.si.
Občina Mokronog-Trebelno
Ob-5838/11
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list RS,
št. 13/08 in 97/11) in Odloka o proračunu

Občine Mokronog - Trebelno za leto 2012
(Uradni list RS, št. 6/11), objavlja Občina
Mokronog - Trebelno, da je javni razpis za
sofinanciranje programov turističnih društev
v Občini Mokronog - Trebelno, ki jih bo v letu
2012 sofinancirala Občina Mokronog – Trebelno, objavljen na spletni strani občine:
http://www.mokronog-trebelno.si ter v lokalnem časopisu Odsev. Vsi razpisni pogoji in
razpisna dokumentacija v zvezi z navedenim javnim razpisom so na razpolago na
zgoraj navedeni spletni strani ali v sprejemni
pisarni Občine Mokronog - Trebelno. Rok za
oddajo je 30. 1. 2012.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, na tel. 07/349-82-70, kontaktna
oseba: Marija Sitar ali prek elektronske pošte: marija.sitar@mokronog-trebelno.si.
Občina Mokronog - Trebelno
Št. 10/2011
Ob-5845/11
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 –
ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07 in 61/08 in 99/09 – ZIPRS
1011), 8. in 11. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik
MOV, št. 6/2010, 13/2011) in Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto
2012 (Uradni vestnik št. 23/2011) objavlja
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa
v Mestni občini Velenje
iz proračuna Mestne občine Velenje
za leto 2012
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (v
nadaljevanju: MOV).
2. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter razvojne in strokovne naloge v športu: (podrobnejši opis vsebin je
v navodilih za izpolnitev ter oddajo razpisnih
obrazcev):
2. 1. Vsebine ter razvojne in strokovne
naloge, na katere se lahko prijavijo izvajalci
letnega programa športa v Mestni občini
Velenje:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– športna rekreacija;
– šport invalidov;
– organizacija športnih prireditev;
– delovanje zvez in društev, ustanovljenih za območje Mestne občine Velenje.
2. 2. Vsebine ter razvojne in strokovne
naloge, na katere se lahko prijavijo občinske
športne zveze:
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
– mednarodna in medobčinska dejavnost v športu;
– priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam;
– spodbujanje vrhunskega športa.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Izvajalci letnega programa športa, ki lahko kandidirajo na javnem razpisu so:
– športna društva;
– občinske športne zveze;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu oziroma povezane s športom.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo tisti izvajalci iz prejšnjega odstavka javnega razpisa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Velenje,
v primeru organizacij, ki združujejo člane
na področju regije, se upošteva število članov s stalnim prebivališčem v Mestni občini
Velenje;
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju že več kot
dve leti in najmanj tako dolgo že delujejo
na območju MOV ali neprekinjeno zakonito
nadaljujejo dejavnost športnega društva, ki
je bilo registrirano za opravljanje dejavnosti
na športnem področju več kot dve leti in je
najmanj tako dolgo že delovalo na območju
MOV;
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske (strokovne kadre
z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljenostjo za opravljanje športne
dejavnosti izvajalca) in organizacijske pogoje za izvedbo prijavljenih športnih programov;
– da prijavljajo program športa, ki je predmet javnega razpisa;
– izvajalci, ki so športna društva, imajo
urejeno članstvo in evidenco o registriranih
tekmovalcih za programe, s katerimi kandidirajo na javni razpis;
– imajo za prijavljene programe športa
organizirano redno športno vadbo najmanj
36 tednov v letu, razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratne
akcije ali pa je s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa
v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV
št. 6/2010, 13/2011 v nadaljevanju: pravilnik) za specifični program oziroma športno
panogo drugače določeno;
– da izpolnjujejo druge pogoje, določene
s pravilnikom in javnim razpisom;
– imajo poravnane vse obveznosti do
MOV.
4. Merila za vrednotenje športnih programov
Športni programi bodo izbrani in sofinancirani na podlagi pogojev in meril za vrednotenje, ki so določena v pravilniku.
5. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
in rok za porabo sredstev
5. 1. Okvirna višina razpisanih sredstev
za vsebine, razvojne in strokovne naloge
pod zaporedno točko 2.1 za leto 2012 znaša
287.000,00 EUR.
5. 2. Okvirna višina razpisanih sredstev za vsebine, razvojne in strokovne
naloge pod zaporedno točko 2. 2. znaša
54.500,00 EUR. Mestna občina Velenje bo
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju na tem javnem razpisu izbranih
programov za čas od 1. 1. 2012 do 31. 12.
2012. Pogodbeno dodeljena sredstva za izvajanje programov po pogodbah iz predhodnega odstavka morajo biti porabljena
v letu 2012.
6. Rok za prijavo na javni razpis in način
prijave
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Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo prijavitelji poslati po pošti kot
priporočeno pošiljko ali jo oddati osebno
v zaprti ovojnici v vložišču na naslovu: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Pod naslovom prejemnika mora biti
navedeno: »Javni razpis 2011 – Šport (Ne
odpiraj!)«, in sicer najkasneje do 23. 1. 2012,
do 13. ure. Šteje se, da je vloga prispela
pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
priporočeno ali do 13. ure oddana v vložišču
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje
– sprejemna pisarna.
Na sprednji levi zgornji strani ovojnice
mora biti naveden popoln naziv in naslov
prijavitelja.
Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene oziroma nepravilno označene prijave
ter prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, ali pa ne bodo izpolnjevale osnovnih
razpisnih pogojev, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj
prijavlja več športnih programov mora:
– vsak program prijaviti na ločenem
obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti
v enem izvodu (na enem obrazcu) za vse
prijavljene programe.
Prijava mora vsebovati vse podatke in
dokazila, ki so zahtevana v razpisnih obrazcih oziroma razpisni dokumentaciji.
7. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odločitev
Odpiranje prijav, ki ga bo izvedla Komisija za šport (v nadaljevanju: komisija) se bo
pričelo 26. 1. 2012.
Komisija bo odprla samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki so jih vložile upravičene osebe in
ki vsebujejo prijave na javni razpis, in sicer
v vrstnem redu, v katerem so bile dostavljene. Na odpiranju bo komisija ugotavljala
pravočasnost in popolnost prijav.
Prijavitelji, ki bodo v razpisnem
roku predložili nepopolne prijave, bodo
v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijave morajo biti
dopolnjene najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev
prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo
zavržene.
Komisija bo opravila strokovni pregled
popolnih prijav ter pripravila predlog izbora
izvajalcev in delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za izvajanje letnega programa
športa ter ga predložila v odločitev županu
MOV oziroma osebi, ki bo od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi
sredstev
Župan MOV ali od župana pooblaščena
oseba bo izdal(a) sklepe o izboru izvajalcev in višini sredstev, s katerimi bodo programi sofinancirani iz proračuna MOV za
leto 2011 ter izvajalce pozval(a) k podpisu
pogodbe.
Zoper sklep o izboru bo možna pritožba
v roku 8 dni od prejema sklepa o izboru.
O pritožbi bo odločil župan MOV.
Če se izvajalec v roku osem dni od prejema sklepa nanj ne pritoži ali pogodbe ne
podpiše in ne vrne občinski upravi, se šteje,
da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.
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8. Dvig razpisne dokumentacije in pridobivanje informacij o javnem razpisu
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletnih straneh: www.velenje.si pod
poglavjem Priložnosti-Javni razpisi, natečaji
ali pa jo v tem roku lahko zainteresirani dvignejo tudi v vložišču Mestne občine Velenje,
Titov trg 1, Velenje.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
družbene dejavnosti Mestne občine Velenje, vsak delovni dan po tel. 03/896-16-77,
pri Cvetki Ažman oziroma na elektronskem
naslovu:
cvetka.azman@velenje.si
ali
v Rdeči dvorani ŠRZ pri Božici Movh, po
tel. 03/898-74-04 oziroma na elektronskem
naslovu: bozica.movh@srz-rdeca-dvorana.si.
Mestna občina Velenje
Št. 9/2011
Ob-5846/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in
100/11 Odl. US) in Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov
in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz
proračuna Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 23/2011)
objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje
javni razpis
za izbiro kulturnih programov
in projektov, ki jih bo v letu 2012
sofinancirala Mestna občina Velenje
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih
bodo izvajalci realizirali v letu 2012.
Mestna občina Velenje bo sofinancirala vse oblike ustvarjanja, posredovanja in
varovanja kulturnih dobrin na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih,
filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti
ter novih medijev, na področju založništva in
knjižničarstva, kinematografije ter na drugih
področjih kulture.
Program je kulturna dejavnost izvajalcev,
ki niso javni zavodi, jo pa občina financira
na primerljiv način kot javne zavode (npr.
dejavnost kulturnih društev).
Projekt je posamična aktivnost kulturnih
izvajalcev, ki jo financira občina, in bo izvedena v letu 2012.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega
javnega razpisa niso:
– programi in projekti prijaviteljev, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v občini; izjeme so le pravne in fizične
osebe, ki prijavljajo projekte, ki se snovnomotivno dotikajo občine in bodo izvedeni
v občini;
– programi in projekti, ki se sofinancirajo
iz posebnih proračunskih postavk oziroma
ki so že pridobili proračunska sredstva občine;
– stroški dela oziroma plač prijaviteljev;
– projekti obnove kulturne dediščine.
Do sofinanciranja prav tako niso upravičeni projekti, ki so bili v preteklem letu izbrani v postopku javnega razpisa, prijavitelji
pa projekta iz neupravičenega razloga niso
realizirali.
II. Razpisna področja:
A – Kulturni programi
Na razpisno področje A se lahko prijavijo
društva, ki s svojim programom izkazujejo
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kakovost in izvirnost, imajo sedež v občini
in so včlanjena v Zvezo kulturnih društev
Šaleške doline.
B – Kulturni projekti
Na razpisno področje B se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki imajo sedež v občini
(razen javni zavodi in ustanove s področja
kulture, ki jih financira občina);
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo v občini,
– posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo
v občini;
– društva, ki imajo sedež v občini (društva, ki so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline, se lahko prijavijo le
s projektom, ki ne sodi v njihovo redno dejavnost).
Na razpisno področje B se lahko prijavijo
tudi pravne in fizične osebe ter posamezniki,
ki imajo status samostojnega ustvarjalca na
področju kulture, ki nimajo stalnega prebivališča v občini, če prijavljajo projekt, ki se
snovno-motivno dotika občine in bo izveden
v občini.
C – Kulturni projekti s področja založništva (tiskane izdaje)
Na razpisno področje C se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki imajo sedež v občini
(razen javni zavodi in ustanove s področja
kulture, ki jih financira občina);
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo v občini,
– posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo
v občini;
– društva, ki imajo sedež v občini (društva, ki so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline, se lahko prijavijo le
s projektom, ki ne sodi v njihovo redno dejavnost).
Na razpisno področje C se lahko prijavijo
tudi pravne in fizične osebe ter posamezniki,
ki imajo status samostojnega ustvarjalca na
področju kulture, ki nimajo stalnega prebivališča v občini, če prijavljajo projekt, ki se
snovno-motivno dotika občine in bo izveden
v občini.
III. Razpisni rok: razpis se prične 23. decembra 2011 in se zaključi 23. januarja
2012.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav:
Prijava mora zajemati:
A) za razpisno področje A:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. program dela za leto 2012,
c. podpisan vzorec pogodbe.
B) za razpisno področje B:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. podpisan vzorec pogodbe.
C) za razpisno področje C:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. podpisan vzorec pogodbe,
c. vpogled v 10% končanega besedila
in eno strokovno-referenčno recenzijo (priporočilo) za delo, ki kandidira za sofinanciranje.
Pri razpisnem področju B in C morajo
posamezniki, ki imajo status samostojnega
ustvarjalca na področju kulture, priložiti potrdilo o uveljavljanju posebne davčne olajšave
od dohodka. V nasprotnem primeru bodo
v avtorski pogodbi upoštevani 10% normirani stroški.
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Prijavitelji morajo prijave oddati do 23. januarja 2012 (velja datum poštnega žiga) na
naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna
pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti poslane v zaprtih kuvertah in opremljene z oznako:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis –
kulturni programi 2012« oziroma
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis –
kulturni projekti 2012« oziroma
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
– kulturni projekti s področja založništva
2012«.
Na kuverti mora prijavitelj zapisati svoj
naslov oziroma sedež.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja le do preteka razpisnega roka na
način, kot velja za pošiljanje vlog, in sicer
v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj –
dopolnilna vloga za prijavo na javni razpis
– kulturni programi 2012« oziroma
»Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni razpis – kulturni projekti 2012«
oziroma
»Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo
na javni razpis – kulturni projekti s področja
založništva 2012«.
Dopolnjevanje oziroma spreminjanje
vlog po preteku razpisnega roka ne bo več
možno.
Prijavitelj lahko na razpisno področje
A prijavi letni program dela, na razpisno
področje B en kulturni projekt in na razpisno področje C en projekt s področja založništva.
Za vsako razpisno področje mora prijavitelj oddati samostojno vlogo.
Kolikor prijavitelj na posamezno razpisno
področje odda več vlog, se obravnava tista
vloga, ki bo prispela prva, vse naslednje
vloge pa bodo zavržene. V primeru, da je na
posamezno razpisno področje oddanih več
vlog istočasno, bodo zavržene vse vloge,
razen če gre za dopolnitve vlog, kar mora
biti označeno na ovojnici.
Kolikor bo prijavitelj v eni ovojnici poslal
več projektov, bodo vloge zavržene. Za isti
projekt na razpis lahko poda vlogo le en
prijavitelj, kolikor bo prijaviteljev za en projekt več, bodo vse vloge vseh prijaviteljev
zavržene.
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih Mestne občine Velenje,
ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem,
ki ne bodo oddane pravočasno in ki jih ne
bodo podale upravičene osebe, ne bodo
obravnavane.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa.
Mestna občina Velenje lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogojev, kriterijev ali meril in po že izdani
dokončni odločbi o izboru programa ali projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2012, razveže
že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva vračilo sredstev
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja sredstev do dneva vračila.
V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo
komisija za odpiranje vlog opravila 26. januarja 2012, ob 9. uri, v sejni sobi Urada za
družbene dejavnosti, 4. nadstropje Mestne
občine Velenje, Titov trg 1, Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki kandidira na razpisu.

VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje
prijav: Strokovna komisija bo za ocenjevanje
prijav uporabila naslednja merila:
A) za razpisno področje A (kulturni programi):
Programi društev bodo ovrednoteni
v skladu z uvrstitvijo v kakovostne skupine,
ki so opredeljene v merilih za ocenjevanje (70%), in na osnovi posebnih kriterijev
(30%):
a. pestrost in dodelanost programa,
b. ustreznost finančne konstrukcije,
c. število sodelovanj na javnih prireditvah
v preteklem letu,
d. vključevanje v prireditve MOV v zadnjih dveh letih (proslave, kulturni dogodki),
e. organizacija izobraževanj za člane
društva v preteklem letu,
f. uspešna prijava na državne ali evropske razpise
g. število sekcij v društvu.
B) za razpisno področje B (kulturni projekti):
a. izvirna zasnova, ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta, vključenost
projekta v Pikin Festival ali Poletne kulturne
prireditve,
b. reference prijavitelja,
c. predvidena dostopnost projekta,
d. finančna konstrukcija projekta,
e. pomen projekta za širši kulturni prostor
(preseganje lokalnih okvirjev),
f. uspešna prijava na državne ali evropske razpise v preteklem letu.
C) za razpisno področje C (kulturni projekti s področja založništva):
a. literarno-umetniška ali znanstvenostrokovna ali domoznanska vrednost projekta,
b. predviden doseg projekta,
c. finančna konstrukcija projekta,
d. pomen projekta za širši kulturni prostor,
e. uspešna prijava na državne ali evropske razpise v preteklem letu.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev
Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini:
– za razpisno področje A: 20.000 €,
– za razpisno področje B: 19.500 €,
– za razpisno področje C: 4.400 €.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe ali projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012. Mestna
občina Velenje bo z izbranim prijaviteljem
sklenila pogodbo o sofinanciranju programa
ali projekta v letu 2012.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v dveh mesecih od zaključka odpiranja
vlog.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija zajema:
– Besedilo razpisa
– Prijavni obrazec A – kulturni programi
– Prijavni obrazec B – kulturni projekti
– Prijavni obrazec C – kulturni projekti
s področja založništva (tiskane izdaje)
– Vzorec pogodbe za kulturne programe
– Vzorec pogodbe za kulturne projekte
– Vzorec pogodbe za kulturne projekte
s področja založništva (tiskane izdaje)
– Vzorec avtorske pogodbe za fizične
osebe
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Št.

– Pravilnik o izvedbi javnega razpisa za
izbiro kulturnih programov in projektov, ki
se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine
Velenje
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Velenje: http://www.velenje.si (priložnosti/razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na naslednjih
naslovih:
– za razpisno področje A: Zveza kulturnih društev Šaleške doline (pritličje Doma
kulture Velenje), Titov trg 4, 3320 Velenje,
– za razpisni področji B in C: Mestna
občina Velenje – Sprejemna pisarna (kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320
Velenje.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delovni dan na telefonskih številkah:
– za razpisno področje A: 03/587-12-76
(Tatjana Vidmar),
– za razpisni področji B in C: 03/896-16-78
(Darja Plaznik), ali po elektronski pošti: darja.plaznik@velenje.si. Odgovori na pisna
vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje, http://www.velenje.si (priložnosti/razpisi).
Mestna občina Velenje
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Javne dražbe
Št. 268/2011
Ob-5843/11
Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212
Šentilj v Slov. gor., v skladu z določbami
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Odloka o rebalansu proračuna Občine Šentilj
za leto 2011 in Odloka o spremembah proračuna Občine Šentilj za leto 2012 (MUV,
št. 25/2011) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Šentilj, Maistrova ul. 2. 2212 Šentilj
v Slov. gor., tel. 02/650-62-00, e-mail: obcina@sentilj.si.
2. Opis predmeta prodaje: poslovni prostor: trgovina in gostinski lokal, v poslovnostanovanjski stavbi, na naslovu Maistrova
ul. 19, Šentilj v Slov. gor., parc. št. 963/62,
k.o. 564 Šentilj v Slov. gor. (ID 1005711 –
ID znak 564-963/62-0) in 963/63, k.o. 564
Šentilj v Slov. gor. (ID 4700288 – ID znak
564-963/64-0). Poslovni prostor je nezaseden in delno opremljen, oprema ni predmet
prodaje. Poslovni prostor kot posamezni
del stavbe ni vpisan v zemljiško knjigo. Akt
o oblikovanju etažne lastnine je v končni
fazi.
3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za poslovni prostor je 199.450 €, najnižji znesek višanja
je 500,00 €. Davek na promet nepremičnin
ni vključen v ceni in ga plača kupec poleg
kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec plača na zakladniški račun Občine Šentilj, št. 01318-0100009155,
odprt pri UJP Slovenska Bistrica. Kupnina
se lahko plača v več obrokih, tako da kupec 1. obrok plača v roku 15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe in da zadnji
obrok zapade v plačilo v letu 2012. V tem
primeru mora kupec neplačani del kupnine
ustrezno zavarovati in sicer: pravna oseba
z nepreklicno bančno garancijo izplačljivo
na prvi poziv brez ugovora oziroma fizična
oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati
še davek na promet nepremičnin, stroške
notarskega zapisa prodajne pogodbe, strošek objave v Uradnem listu RS ter strošek
vknjižbe lastninske pravice.
Plačilo celotne kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. Kolikor kupec
ne poravna kupnine na določen način in
v določenem roku po sklenjeni pogodbi,

se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po
plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh
stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila
v posest.
Po plačilu celotne kupnine bo občina
kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za
vpis lastninske pravice na nepremičnini.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo organizirala v torek, 10. januarja 2012,
v prostorih Občine Šentilj, v sejna soba, Maistrova ul. 2, Šentilj s pričetkom ob 10. uri.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili,
navedenimi pod zap. št. 9 te objave. Če
udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj
navedenih pogojev, ne more sodelovati na
javni dražbi. Na javni dražbi kot dražitelj ne
morejo sodelovati cenilec, člani komisije in
z njimi povezane osebe.
7. Varščina
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 19.945,00 €, kar predstavlja 10% izklicne cene za poslovni objekt na
račun Občine Šentilj, št. 01318-0100009155,
odprt pri UJP Slovenska Bistrica.
– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj
obveznost pristopiti k dražbi.
– Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi.
– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator
javne dražbe obdrži varščino.
8. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki
notarskega zapisa.
– Nepremičnine bodo prodane dražitelju,
za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
– Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Šentilj pravico zadržati vplačano varščino.
– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa
lastninske pravice v zemljiški knjigi.
– Plačilo celotne kupnine je bistvena
sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom RS lahko postane lastnik
nepremičnin ter se pravočasno in pravilno

prijavi, tako, da predloži naslednje podatke
oziroma dokumente:
– Potrdilo o plačani varščini in priloženo
številko lastnega računa oziroma TRR za
primer vračila varščine.
– Izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev (velja za pravno osebo).
– Izvirnik veljavnega osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) in
davčno številko, če se prijavi fizična oseba
oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev, če se prijavi
samostojni podjetnik.
– Predloži pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe, pri čemer mora
biti podpis overjen pri notarju, v primeru če
se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži
pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, ki je overjena pri notarju.
10. Podrobnejši pogoji in pravila javne
dražbe:
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
– Nepremičnine bodo prodane po načelu
»videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne
bodo upoštevane.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javno dražbo vodi komisija ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnino. Takrat predsednik komisije ugotovi komu in po kakšni ceni
je bil predmet javne dražbe prodan in kupca
pozove k podpisu pogodbe.
– Če izklicna cena ni bila dosežena, je
javna dražba neuspešna.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne spore reši voditelj javne dražbe.
11. Ogled: ogled nepremičnin je mogoč v ponedeljek, 9. januarja 2012, med
9. in 11. uro oziroma po dogovoru na
tel. 02/650-62-00.
12. Občina Šentilj lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. Dražiteljem se povrnejo stroški v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Dražiteljem se vplačana varščina povrne v roku 8 dni brez obresti.
13. Dodatne informacije o pogojih
in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 02/650-62-00 oziroma
02/650-62-04 ali e-poštnem naslovu: renata.kurbus@sentilj.si in obcina@sentilj.si.
Občina Šentilj
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Št.

Razpisi delovnih mest
Št. 313
Ob-5840/11
Svet zavoda Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje, Tovarniška cesta 14, 1290
Grosuplje, na podlagi Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09,
20/11) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09,
20/11).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Predviden začetek dela: 1. 9. 2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi,
nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanje izkušnje, kratek
življenjepis) pošljite v 15 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet Zavoda Osnovne
šole Louisa Adamiča Grosuplje, Tovarniška
cesta 14, 1290 Grosuplje, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Zavoda
Osnovne šole Louisa Adamiča
Grosuplje
Št. 01476
Ob-5847/11
Na podlagi 35. in 36. člena Statuta Zdravstvenega doma Trbovlje in sklepa s 3. seje
sveta z dne 7. 12. 2011, Svet zavoda Zdravstvenega doma Trbovlje razpisuje
Strokovnega vodjo Zdravstvenega
doma Trbovlje za mandatno dobo 4 leta.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da je zdravnik specialist dejavnosti
zdravstvenega doma,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj v zdravstveni stroki.
Strokovni vodja opravlja dela strokovnega vodje poleg svojega dela polovičen
delovni čas.
Kandidati naj svoje prijave opremijo
z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
v roku 8 dni po objavi in jih pošljejo na naslov: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska
cesta 12, 1420 Trbovlje.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni od dneva objave razpisa.
Zdravstveni dom Trbovlje
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Druge objave
Ob-5909/11
Podaljšanje roka
za oddajo zavezujočih ponudb
za nakup deleža RS v družbi PUH, d.d.
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS na podlagi internega Pravilnika
o postopkih razpolaganja in pridobivanja kapitalskih naložb številka 4-0027/2011-468,
z dne 23. 5. 2011, obvešča, da je dne
23. 12. 2011 na spletnih straneh http://www.
auknrs.si (rubrika AKTUALNO/JAVNI POZIV) objavila javni poziv za oddajo zavezujočih ponudb za nakup 40,00% deleža
v družbi Podjetje za urejanje hudournikov,
d.d., Ljubljana.
Rok za oddajo zavezujočih ponudb je
podaljšan do vključno 20. 1. 2012.
Agencija za upravljanje kapitalskih
naložb RS
Št. 478-302/2011
Ob-5895/11
Popravek
V javnem zbiranju ponudb za oddajo nepremičnin v lasti Občine Izola, naročnika
Občine Izola, št. 478-302/2011, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 103/11 – stran 2886,
z dne 16. 12. 2011, se k.o. za prodajno
mesto pod Belvederjem za parc. št. 394/1,
394/2, 395, 396/1 in 402 popravi in pravilno
glasi k.o. Malija.
Občina Izola – Comune di Isola
Št. 1811-11-0510
Ob-5925/11
Na podlagi 106.j člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo) Ministrstvo za zunanje
zadeve Republike Slovenije, Prešernova 25,
Ljubljana objavlja
javni poziv
za sofinanciranje projektov slovenskih
nevladnih organizacij, izbranih v okviru
instrumentov za financiranje zunanje
pomoči Skupnosti v finančni perspektivi
2007–2013
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov slovenskih nevladnih organizacij, izbranih v okviru naslednjih instrumentov
Evropske komisije za financiranje zunanje
pomoči Skupnosti (v nadaljevanju: izbrani
instrumenti):
– DCI – Non State Actors and Local
Authorities
– DCI – Food Security
– DCI – Investing in People
– DCI – Environment and Sustainable
Management of Natural Resources
– DCI – Asylum and Migration
– European Instrument for Democracy
and Human Rights (EIDHR)
– European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)
– Instrument for pre-accession assistance (IPA)
– Instrument for humanitarian aid (HAI)
ki so bile plačane v letu 2011 in niso
bile sofinancirane iz drugih virov, ampak iz
lastnih sredstev.
Za namene tega javnega poziva lastna
sredstva pomenijo sredstva, ki niso prido-

bljena iz sredstev izbranih instrumentov ali
drugih EU programov, državnega ali lokalnih
proračunov, drugih javnih virov ali zasebnih
sredstev, namenjenih za določen projekt
(namenske donacije).
Z javnim pozivom so objavljeni pogoji ter
način vložitve vloge, okvirna višina sredstev,
merila za razdelitev sredstev, dokumentacija, ki jo morajo predložiti vlagatelji, rok, do
katerega morajo biti predložene vloge ter
rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni
o izidu javnega poziva.
Ministrstvo za zunanje zadeve si pridržuje pravico, da ta javni poziv kadarkoli
prekliče.
2. Pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva se lahko dodelijo vlagateljem,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– vlagatelj je ustanovljen na podlagi
Zakona o društvih, Zakona o ustanovah
in Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), je humanitarna organizacija, ki ima
sedež na ozemlju Republike Slovenije in
je vpisana v razvid v skladu z Zakonom
o humanitarnih organizacijah, oziroma je
verska skupnost ali njen sestavni del, ki
ji/mu je Urad vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti. Vlogi
mora biti priložena kopija izpisa iz sodnega
registra ali drugega registra, kjer je vlagatelj registriran (izpis ne sme biti starejši
od 90 dni);
– vlagatelju so bila v okviru izbranega
instrumenta do izteka roka tega poziva dodeljena sredstva za sofinanciranje projekta
in z Evropsko komisijo je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju v okviru izbranega
instrumenta, ki je bila veljavna v letu 2011.
Vlagatelj, ki ni nosilec projekta, je sklenil pogodbo z nosilcem projekta v okviru izbranega instrumenta, ki je veljavna na dan izteka
roka tega javnega poziva;
– vlagatelj stroškov, ki so nastali pri izvajanju aktivnosti v okviru izbranega instrumenta, ni uveljavljal iz sredstev izbranih
instrumentov ali drugih EU programov, državnega ali lokalnih proračunov ali drugih
javnih virov ali zasebnih sredstev, namenjenih za določen projekt (namenske donacije);
kot dokazilo predloži podpisano in žigosano
izjavo (Obrazec št. 2);
– računi, za katere se uveljavlja povračilo
stroškov, so bili plačani v letu 2011;
– vlagatelj mora imeti poravnane vse zapadle davke, dajatve in prispevke; kot dokazilo predloži podpisano in žigosano izjavo
(Obrazec št. 1);
– vlagatelj podpiše in žigosa izjavo, da
se strinja s pogoji javnega poziva (Obrazec
št. 1).
3. Višina sredstev
Višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti slovenskih nevladnih organizacij, izvedenih v letu 2011, v okviru izbranih instrumentov, ki jo bo Ministrstvo za zunanje
zadeve RS (v nadaljevanju: ministrstvo) namenilo iz proračuna za leto 2012, znaša do
80.000,00 EUR.
Sredstva se dodelijo za povrnitev stroškov za izvedbo projektov, izbranih v okviru
izbranih instrumentov, ki so nastali in katerih
plačilo je bilo izvedeno v letu 2011.

4. Način dodeljevanja sredstev
Sredstva za sofinanciranje se dodelijo
vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v javnem pozivu, in sicer v višini, ki
ne presega višine sredstev, ki jih mora vlagatelj za izvedbo projekta v okviru izbranega
instrumenta, zagotoviti iz lastnih sredstev
v skladu s pogodbo, sklenjeno z Evropsko
komisijo. Za vlagatelja, ki ni nosilec projekta, pa od deleža sofinanciranja, določenega
v pogodbi z nosilcem aktivnosti v okviru
izbranega instrumenta.
Sredstva za sofinanciranje se vlagateljem dodelijo v enakem odstotku od višine
upravičenih predloženih računov posameznega vlagatelja. Odstotek se določi glede
na razmerje med višino sredstev in skupno
višino predloženih upravičenih računov po
šesti alineji 5. točke javnega poziva.
Sredstva se vlagatelju nakažejo po podpisu pogodbe oziroma trideseti dan od dneva prejema pisnega zahtevka za izplačilo,
kateremu so priložena dokazila iz 5. točke
javnega poziva.
5. Zahtevana dokumentacija
Vlagatelj mora za uveljavljanje pridobitve
sredstev predložiti:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni
obrazec, ki je del dokumentacije za javni
poziv in ga podpiše zakoniti zastopnik nevladne organizacije oziroma druga pooblaščena oseba (Obrazec št. 1);
– kopijo izpisa iz sodnega registra ali
drugega registra, kjer je vlagatelj registriran
(izpis ne sme biti starejši od 90 dni);
– kopijo podpisane pogodbe vlagatelja
z Evropsko komisijo za sofinanciranje aktivnosti v okviru izbranega instrumenta za
financiranje zunanje pomoči Skupnosti za
obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: izbrani
instrument), ki je bila veljavna v letu 2011.
Vlagatelj, ki ni nosilec aktivnosti, predloži
pogodbo z nosilcem aktivnosti v okviru izbranega instrumenta;
– kopijo projektne dokumentacije, na
podlagi katere je bila sklenjena pogodba iz
druge alineje te točke, in sicer njen vsebinski in finančni del v celoti;
– podpisano in žigosano izjavo, da
so predloženi računi nastali pri izvajanju aktivnosti v okviru izbranega instrumenta, in
da povrnitev stroškov ni bila uveljavljana
iz sredstev izbranih instrumentov ali drugih EU programov, državnega ali lokalnih
proračunov, drugih javnih virov ali zasebnih
sredstev, namenjenih za določen projekt
(namenske donacije) (Obrazec št. 2);
– seznam z vsemi predloženimi računi
po stroškovnih kategorijah projekta (Obrazec št. 3);
– podpisano in žigosano izjavo o udeležbi pravnih in fizičnih oseb v vlagatelju
(Obrazec št. 4);
– kopije originalnih računov, za katere so
stroški nastali v letu 2011 in ki so bili plačani
v letu 2011 za aktivnosti v okviru projekta
v okviru izbranih instrumentov, ter dokazila
o njihovem plačilu; originalne račune izvajalec predloži 3 delovne dni pred podpisom
pogodbe;
– originalne plačilne liste, časovnice, avtorske ali podjemne pogodbe ali študentske
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napotnice, s katerimi se izkazujejo stroški
dela.
6. Rok in način oddaje vloge
Rok za oddajo vlog je 16. januar 2012.
Pisne vloge morajo biti vložene na naslov:
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike
Slovenije, Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč,
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Vloga
se lahko vloži osebno ali pošlje po pošti.
Osebno prinesene vloge morajo vlagatelji
oddati v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva
ulica 11, vsak delovni dan od ponedeljka do
petka med 8. in 15. uro. Vloga poslana po
pošti, se šteje za pravočasno, če je k naslovniku prispela zadnji dan roka oziroma,
če je poslana priporočeno po pošti na zadnji
dan roka (poštni žig 16. 1. 2012).
Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici,
ki mora izkazovati popoln naslov vlagatelja
in mora biti označena z napisom »Ne odpiraj – Javni poziv za sofinanciranje projektov
EU«.
O dodelitvi sredstev bo Ministrstvo
odločilo v 45 dneh od prispetja popolnih
vlog. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu in žigosana
ter podpisana s strani zakonitega zastopnika vlagatelja oziroma od njega pooblaščene osebe ter vsebuje vse zahtevane
podatke in priloge. Vloga se odda v enem
originalnem izvodu, dveh kopijah, ki ustrezata originalu ter enem podpisanem in žigosanem izvodu vloge s prilogami v elektronski obliki na ustreznem elektronskem
nosilcu. Priloge k originalnemu izvodu so
lahko predložene kot kopije, ki morajo
ustrezati originalu.
Vloge, ki bodo prispele po poteku roka,
ki je določen za oddajo prijav, se bodo štele
za prepozne in se bodo neodprte vrnile pošiljatelju. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne
bodo dopolnili v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene.
O rešitvi vlog bodo vlagatelji pisno obveščeni.
7. Sklenitev pogodb
Ministrstvo bo s prejemniki sredstev
sklenilo pogodbe o sofinanciranju projektov
slovenskih nevladnih organizacij, izbranih
v okviru instrumentov. Prejemnik se mora na
poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe odzvati
v roku 8 dni. V nasprotnem primeru se šteje,
da je prejemnik odstopil od svoje vloge za
dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na
javni poziv.
Izid javnega poziva je informacija javnega značaja in bo objavljen na spletnih straneh, na katerih je objavljen javni poziv.
8. Dostopnost dokumentacije
Besedilo javnega poziva in ostala dokumentacija je na voljo na spletnih straneh
http://www.mzz.gov.si/ pod razdelkom »javna naročila in razpisi«.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
pozivom vlagatelji lahko dobijo na telefonski številki ministrstva 01/478-21-71 ali po
elektronski pošti na naslovu: razvoj.mzz@
gov.si.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Št. 2465
Ob-5855/11
Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000
Ljubljana, objavlja na podlagi 33. in v povezavi z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, 86/10) in 35. člena

Št.

Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnin (motorno vozilo)
Kemijskega inštituta
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljub
ljana.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premič
nin po metodi javnega zbiranja ponudb (drugič).
3. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje je rabljeno vozilo:
Osebno vozilo Peugeot 607, limuzina,
2.2, TURBO D, motor 4HX, moč 98 kW, prostornina 2179 ccm, gorivo plinsko olje (6.7
l/100 km), tovarniška šifra 9D4HXB, letnik
2001, prevoženih 85.000 km.
Izhodiščna cena: 3.600,00 EUR.
Premičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice
uveljavljati kasnejših reklamacij. Vse stroške
v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec.
4. Dodatne informacije, ogled premičnin
Dodatne informacije v zvezi s prodajo
in ogledom premičnine lahko dobite vsak
delovni dan, na tel. 01/476-03-47, ali e-naslov: andreja.kokalj@ki.si, kontaktna oseba
Andreja Kokalj.
Priloga razpisne dokumentacije je obrazec ponudba (priloga 1), na katerem ponudniki oddajo svojo ponudbo ter vzorec
pogodbe (priloga 2), v katerem so določene
pogodbene obveznosti kupca premičnine.
Razpisna dokumentacija iz prejšnjega od
stavka je na voljo na spletni strani Kemijskega inštituta: http://www.ki.si, v tiskani verziji
jo lahko ponudniki prevzamejo osebno pri
kontaktni osebi na sedežu Kemijskega inštituta.
5. Pogoji za udeležbo v postopku
5.1. Plačilo varščine
Ponudnik je dolžan vplačati varšči
no za resnost ponudbe v višini 10% po
nujene cene na račun Kemijskega inštituta, št. 01100-6030344533, pri UJP (Banka
Slovenije), in sicer do roka za oddajo ponudbe.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ponudnikom, ki na javni ponudbi
ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni po
izboru najugodnejšega ponudnika. Varščina
se ne obrestuje.
Prodajalec ima pravico zadržati plačano
varščino:
– če izbrani ponudnik ne podpiše pro
dajne pogodbe v roku 8 dni po prejemu
obvestila o izbiri,
– če izbrani ponudnik odstopi od po
godbe,
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine
v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe
ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo
oziroma odstopi od pogodbe.
5.2. Način, mesto in rok za oddajo po
nudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah, najkasneje do
9. 1. 2012, do 10. ure, na naslov: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana,
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
vozila«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
označen polni naziv in naslov pošiljatelja
ponudbe.
Ponudba, ki ne bo pravočasno dosta
vljena na naslov prodajalca, bo neodprta vrnjena ponudniku. Ponudbe lahko po-
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nudniki v roku za oddajo ponudb oddajo
tudi osebno, vsak delovni dan, na vložišču
prodajalca, na naslovu Hajdrihova 19, 1000
Ljubljana.
5.3. Zavezujoča ponudba mora vsebo
vati:
1) ponudbo za nakup premičnine, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne, in izjavo o ve
ljavnosti ponudbe do dne 20. 2. 2012 (po
nudba na predpisanem obrazcu in dokazilo
o plačilu varščine) – priloga 1;
2) vsi ponudniki morajo predložiti izpol
njeno, na vsaki strani parafirano in pravne
osebe tudi žigosano prodajno pogodbo –
priloga 2.
6. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po
nudb bo dne 9. 1. 2012, ob 12. uri, v pro
storih Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19,
1000 Ljubljana. K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma
njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno
pooblastilo.
7. Izbor najugodnejšega ponudnika, skle
nitev pogodbe in plačilo kupnine
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo iz
polnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in
bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je ponujena najvišja cena. V primeru, da
enako ceno ponudi več ponudnikov, se naj
ugodnejšim ponudnikom posreduje poziv
k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna
pogajanja o ceni.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše
ga ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbi
ri. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri,
v nasprotnem primeru se šteje, da je od
nakupa odstopil.
Rok za plačilo kupnine je 8 dni od skle
nitve pogodbe. Kupnina se plača na račun
prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi.
Položena varščina se všteje v kupnino. Pla
čilo celotne kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe.
8. Drugi pogoji in pogodbene obvezno
sti
Izbrani ponudnik mora prevzeti premični
no v roku 5 dni po plačilu celotne kupnine, in
sicer na način in pod pogoji, ki so določeni
v prodajni pogodbi.
V primeru, da izbrani ponudnik ne pre
vzame premičnine v roku iz prejšnjega od
stavka, ima prodajalec pravico zaračunati
izbranemu ponudniku pogodbeno kazen
v višini 50,00 EUR za vsak dan zamude.
9. Ustavitev postopka: prodajalec si
pridrži pravico, da brez kakršnekoli odško
dninske odgovornosti do sklenitve pogodbe
prekine oziroma ustavi postopek prodaje.
Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane
varščine vrnejo ponudnikom v neobrestova
nem znesku.
Kemijski inštitut, Ljubljana
Št. 430-0017/2011
Ob-5844/11
Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220
Lendava, na podlagi 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter
Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja, letnega načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Lendava
za leto 2011, ki ga je občinski svet sprejel
na svoji 5. (redni) seji dne 7. 4. 2011, 9. (re-
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dni) seji dne 29. 6. 2011, 12. (redni) seji dne
28. 9. 2011 in 13. (dopisni) seji dne 17. 10.
2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava,
matična številka: 5874645000, ID za DDV:
SI27705935.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena:
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
prodaja nepremičnine in sicer:
Nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 6779/16, k.o. Lendava, njiva, v izmeri
2.166 m2, k.o. Lendava. Zemljišče se nahaja v Industrijski ulici v Lendavi. Po Odloku
o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto
Lendava (Uradni list RS, št. 45/01, 66/02,
114/03 – popr., 54/04, 64/05 – popr., 6/06 in
74/10) je zemljišče namenjeno za izvajanje
industrijske dejavnosti.
2.2. Na parc. št. 6779/16, k.o. Lendava
je knjižena služnostna pravica v korist Elektro Maribor d.d. in zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice v korist Občine
Lendava.
2.3. Zemljišče ima možnost priključitve
na komunalne vode.
2.4. Izhodiščna cena: 37.600,00 EUR
brez DDV.
2.5. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo
in bo s sklepom izbran za najugodnejšega
ponudnika.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je ponudnik od nakupa odstopil in
ima Občina Lendava pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena
sestavina pogodba.
3.6. Nepremičnina se prodaja izključno
za namen vzpostavitve ali širitve gospodarske dejavnosti ter odpiranja delovnih
mest.
3.7. Za nepremičnine si je kupec dolžan
v enem letu od podpisa pogodbe pridobiti
gradbeno dovoljenje in v enem letu po pridobitvi gradbenega dovoljenja pričeti z gradnjo. Navedeni rok ter rok pričetka gradnje
sta bistvena pogoja za veljavnost prodajne
pogodbe. V primeru razveljavitve sklenjene
pogodbe zaradi neizpolnjenih pogojev, je kupec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini
30% kupnine, vzpostavi se prvotno lastniško
in dejansko stanje predmetnih zemljišč pred
sklenjeno pogodbo (vrnitev stvari v prejšnje
stanje na stroške kupca), preostanek kupnine pa se brez obresti vrne kupcu.
3.8. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun
Občine Lendava, št. 01259-0100012919.
Plačana varščine se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine)in navedbo
nepremičnine, na katero se ponudba nanaša
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 15 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine« na naslov: Občina Lendava,
Glavna ulica 20, 920 Lendava. Na ovojnici
mora biti točen naslov ponudnika.
4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki),
– overjeni izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejše od 3 mesecev
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
90 dni po poteku roka za vložitev ponudbe.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Občini Lendava, Glavna
ulica 20, 9220 Lendava, pri kontaktni osebi: Jasna Bračič-Szabó, tel. 02/577-25-12,
e-mail: jasna@lendava.si.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
6.1. Odpiranje prispelih ponudb ne bo
javno.
6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija
ponudnike, ki so ponudili enako visoke kupnine v roku 10 dni pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko
ustavi začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletni strani Občine Lendava, www.lendava.si.
Občina Lendava – Lendva Község
Št. 47802-03/2011
Ob-5852/11
Občina Sveta Ana na podlagi 22. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
2. točke 6. člena Statuta Občine Sveta Ana
(39/10) ter Programa nakupa in prodaje
stvarnega premoženja občine v letu 2010,
ki ga je sprejel občinski svet na svoji 6. redni
seji dne 14. 12. 2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Sveta Ana, Sv.
Ana 17, 2233 Sv.Ana v Slovenskih goricah,
tel. 02/729-58-80; faks 02/729-58-85, e-pošta: obcina@sv-ana.si
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
1. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina v lasti Občine Sveta Ana:
– Nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 497/7, pripisano pri vl. št. 335, k.o. Žice,
celotna površina znaša 18.862 m2, nepremičnina se prodaja v celoti ali v delu, pri
čemer odmerjeni del ne more biti manjši
od 5000 m2.
Predmetna nepremičnina predstavlja območje poslovne cone v Žicah, ki je na podlagi
Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje
Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 29/04,
70/08, 50/10) opredeljeno kot stavbno zemljišče, namenjeno za gospodarske dejavnosti. Širše območje je nepozidano stavbno
zemljišče, v območju je kompostarna in na
severnem robu mehanična delavnica. Območje je v poplavnem območju potoka Velke in
Lehnerjevega potoka, sicer v območju ni zavarovanih ali varstvenih območij. V območju
ni gospodarske javne infrastrukture.
V predmetnem območju je po veljavnih
prostorskih aktih predvidena gradnja nestanovanjskih stavb za potrebe obrtnih, skladiščnih, poslovnih dejavnosti z integriranimi
sončnimi elektrarnami (streha, fasada) za
proizvodnjo električne energije.
Izklicna cena posamezne nepremičnine znaša 26,35 €/m2 in vsebuje ceno
zemljišča 15,00 €/m2, 20% DDV v znesku 3,00 €/m2, ki ga plača kupec ter stroške investicijske dokumentacije, ki znašajo 8,35 €/m2.
Izklicna
cena
nepremičnine
je
497.013,70 € in ne vsebuje drugih stroškov,
navedenih v nadaljevanju razpisa, ki jih plača kupec. Izklicna cena se lahko sorazmerno zniža, kolikor se ponudnik prijavi za odkup manjšega dela parcele.
Komunalni prispevek ni zajet v ceni in se
odmeri v postopku odmere komunalnega
prispevka, začetim na zahtevo zavezanca
ali po uradni dolžnosti.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno - kupljeno«, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin
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na območju Republike Slovenije in v roku
podajo pravilno ponudbo.
3. Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino (kavcijo) v višini 10% izklicne cene za nepremičnine na transakcijski račun Občine Sveta Ana: 01100-0100018188,
odprt pri Banki Slovenije, obvezni sklic na
številko: 00 722100. Kavcija se plača v višini
10% izklicne cene predmetne nepremičnine
v celoti, tudi če se ponudnik prijavi za odkup
zgolj dela nepremičnine.
Ponudniki morajo plačati varščino do
zaključka postopka zbiranja ponudb. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh
po izboru najugodnejšega ponudnika.
Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina
vračuna v kupnino.
4. Celotno kupnino mora kupec poravnati
v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma
izdaje računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba
za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano
varščino.
V. Drugi pogoji:
Kolikor se ponudnik prijavi za odkup zgolj
dela nepremičnine, občina opravi geodetsko
odmero nepremičnine v željenem deležu.
V takem primeru preostanek kupnine ne
more zapasti v plačilo pred pravnomočnostjo take odmere, razen če se stranki izrecno tako dogovorita.
Za nepremičnino si Občina Sveta Ana
obdrži neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov
in omrežja javne komunalne infrastrukture.
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.
Pri načrtovanju in izvajanju posegov
v ureditvenem območju je potrebno upoštevati smernice in projektne pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so
del veljavnega prostorsko – izvedbenega
akta.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje,
mora ponudnik k ponudbi priložiti program
razvoja gospodarske dejavnosti, ki mora
vsebovati razvojni program gospodarske
dejavnosti, opis predvidene dejavnosti,
zaposlitvene možnosti, z navedbo števila
delovnih mest in predviden čas realizacije
razvojnega projekta.
Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje v roku dveh let od sklenitve pogodbe
na predmetni nepremičnini pričel z gradnjo objektov za gospodarsko dejavnost,
v skladu z namensko rabo zemljišča, parc.
št. 497/7, vse k.o. Žice in opredeljeno namensko rabo teh zemljišč na dan razpisa,
kot je opisano v točki II.
Kolikor se pričetek gradnje objektov za
gospodarsko dejavnost iz prejšnjega odstavka tega člena ne bo pričel v roku dveh
let od sklenitve pogodbe, pogodba za prodajo zemljišča parc. št. 497/7, k. o. Žice,
velja za razdrto.
VI. Ponudba
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali
druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta,
iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež
pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
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b) Kolikor se ponudba odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo, overjeno pri notarju.
c) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino:
1. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga št. 3).
– Kopijo matične in davčne številke.
– Razvojni program gospodarske dejavnosti.
– Dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne
osebe (izpis iz sodnega registra).
– Pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe.
– Dokazilo o plačani varščini v višini 10%
izklicne cene in številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke,
v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo
ponudbo.
– V primeru, da želi ponudnik odkupiti zgolj del nepremičnine, mora v ponudbo
priložiti posebno izjavo, iz katere mora nedvoumno izhajati, kateri del nepremičnine
želi kupiti, v kolikšni izmeri in priložiti skicogeodetsko podlago, iz katere jasno izhaja,
kje lokacijsko naj se navedeni delež odmeri,
kolikor bo ponudnik izbran na razpisu.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela v zaprti ovojnici v roku 15 dni
od dneva objave razpisa, na naslov občine, z oznako »Javni razpis za prodajo
nepremičnin – Ne odpiraj!«, ne glede na
datum poštnega žiga. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe.
e) Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz VI. točke javnega razpisa.
f) Odpiranje ponudb bo 18. dan po objavi razpisa ob 12. uri, v prostorih sejne
sobe Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17, 2233
Sveta Ana v Slovenskih goricah. Odpiranje
ponudb je javno. Javno odpiranje ponudb bo
opravila s sklepom imenovana komisija.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim
pooblastilom ponudnika.
g) Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10).
h) Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe
z izbranim ponudnikom vendar največ dva
meseca od dneva odpiranja ponudb.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje
župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najvišja ponujena cena.
2. V primeru da dva ali več ponudnikov za nakup gradbene parcele oziroma
zemljišča ponudijo isto ceno, lahko komisija
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pozove najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe ali se z njimi opravi dodatna
pogajanja ali opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno
ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah
ponudili najugodnejši ponudniki.
3. Občina Sveta Ana si pridržuje pravico, da kot najugodnejšega ponudnika
izbere tistega ponudnika, ki bo predložil
program razvoja gospodarske dejavnosti,
ki bo predvideval razvojne možnosti, katere bo Občina Sveta Ana smatrala kot najprimernejše glede predvidene dejavnosti,
zaposlitvenih možnosti in časa realizacije
projekta.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb oziroma izvedbe dodatnih pogajanja ali novega
odpiranja ponudb v primeru, da bodo na
razpis prispele enakovredne najugodnejše
ponudbe.
5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom, je
izključena. Župan Občine Sveta Ana lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Občina Sveta Ana si pridržuje pravico,
da ne izbere nobene od prispelih ponudb.
VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti
prodajno pogodbo.
2. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove,
se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine
Sveta Ana.
3. Celotno kupnino mora kupec poravnati
v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma
izdaje računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba
za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano
varščino. V primeru,da želi ponudnik odkupiti zgolj delež nepremičnine, kupnina ne
more zapasti v plačilo pred pravnomočnostjo geodetske odmere.
4. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške
sklenitve pogodbe, stroške notarskih storitev, stroške morebitne geodetske odmere in
stroške objave javnega razpisa plača kupec
nepremičnine. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini z vpisom le-te v zemljiško knjigo, ki ga po plačilu celotne kupnine
opravi Občina Sveta Ana.
IX. Rok za predložitev ponudbe:
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup
nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Sveta Ana,
Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah, ali oddajo v glavni pisarni Občine Sveta
Ana v roku 15 dni od dneva objave razpisa.
Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom
občine vidno navedeno: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«.
Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime
in priimek (naziv) ter svoj naslov.
Ponudbe, ki bodo na Občino Sveta Ana
prispele po roku za oddajo ponudb, bodo
v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.
Občina Sveta Ana si pridržuje pravico,
da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da
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začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Sveta
Ana pri Ireni Golob, tel. 02/729-58-84
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo
ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Sveta Ana: http://www.sv-ana.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo
v glavni pisarni Občine Sveta Ana.
Občina Sveta Ana
Št. 565/11
Ob-5853/11
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa
mag. Igor Kolenc, v skladu z 22. členom
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, v nadaljnjem besedilu
ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
v nadaljevanju Uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2011 (Uradne objave Občine Izola, št. 03/2011, v nadaljevanju Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Izola
za leto 2011 s spremembami in dopolnitvami, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola
1) Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2) Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena:
Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi:
a) Posamezni del stavbe št. 45 v stavbi št. 5496, k.o. 2626 – Izola, stoječe na
parc. št. 3196/12, k.o. Izola, dvosobno stanovanje št. 45 v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) večstanovanjske stavbe, na naslovu Južna cesta 20 v Izoli,
v skupni izmeri 70,95 m2, po izhodiščni ceni
118.770,00 EUR;
b) Posamezni del stavbe št. 46 v stavbi št. 5496, k.o. 2626 – Izola, stoječe na
parc. št. 3196/12, k.o. Izola, trisobno stanovanje št. 46 v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) večstanovanjske stavbe,
na naslovu Južna cesta 20 v Izoli, v skupni izmeri 102,51 m2, po izhodiščni ceni
174.690,00 EUR;
c) Posamezni del stavbe št. 47 v stavbi št. 5496, k.o. 2626 – Izola, stoječe na
parc. št. 3196/12, k.o. Izola, dvosobno stanovanje št. 47 v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) večstanovanjske stavbe,
na naslovu Južna cesta 20 v Izoli, v skupni izmeri 115,85 m2, po izhodiščni ceni
202.000,00 EUR;
d) Posamezni del stavbe št. 48 v stavbi
št. 5496, k.o. 2626 – Izola, stoječe na parc.
št. 3196/12, k.o. Izola, dvosobno stanovanje
št. 48 v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7.
etaža) večstanovanjske stavbe, na naslovu
Južna cesta 20 v Izoli, v skupni izmeri 96 m2,
po izhodiščni ceni 167.000,00 EUR;
e) Nepremičnina s parc. št. 264, k.o. Izola, dvorišče, v izmeri 123 m2, se prodaja po
izhodiščni ceni 23.616,00 EUR;
f) Nepremičnini s parc. št. 5714 in 5704/2,
obe k.o. Malija, po geodetskih podatkih
opredeljeni kot sadovnjak, v izmeri 373 m2
ter gozd, v izmeri 49 m2, skupaj 422 m2,
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sicer nezazidano stavbno zemljišče, se prodaja po izhodiščni ceni 66.440,00 EUR;
g) Nepremičnina s parc. št. 2952/1, k.o.
Cetore, po geodetskih podatkih opredeljena
kot travnik, v izmeri 651 m2, sicer nezazidano stavbno zemljišče, se prodaja po izhodiščni ceni 106.790,00 EUR.
Izhodiščna cena predstavlja izklicno
ceno v razpisnem postopku, in je bila določena na podlagi opravljene cenitve s strani
sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno
stroko.
Izhodiščna cena ne vsebuje morebitnega
davka na dodano vrednost oziroma davka
na promet nepremičnin.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo
za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar
najmanj v višini izhodiščne cene.
Plačilo kupnine v roku 15 oziroma 30 dni
(za nepremičnine od točke a do točke d)
po sklenitvi prodajne pogodbe, predstavlja
bistveno sestavino pogodbe.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se med njima, skladno
z 35. členom ZSPDSLS, izvede pogajanja.
3) Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je pridobitev
lastninske pravice na zgoraj navedenih nepremičninah po sklenitvi prodajne pogodbe.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Nepremičnina bo prodana
ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo
ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Izola
pa ima pravico zadržati vplačano varščino.
Ponudnik mora imeti do dneva prijave
na razpis poravnane vse obveznosti do Občine Izola, v nasprotnem primeru Komisija
ponudbe ne bo upoštevala.
Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v zemljiški knjigi.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške postopka, pripadajoči
davek, overitev podpisa pri notarju in stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
4) Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za
okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine,
Postojnska 3, Izola ali po tel. 05/660-02-32,
kontaktna oseba Stefanija Rajčić Sedlarević,
elektronski naslov: posta.oizola@izola.si.
Nepremičnine, ki so predmet javnega
razpisa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru z Vodjo oddelka za nepremičnine Patricijo Fabijančič Močibob.
5) Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene na račun Občine Izola, TRR, št. 01240-0100006381, sklic
00 4781952011. Neizbranim ponudnikom bo
varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku
roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu
pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku
30 dni od poziva, se vplačana varščina zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi
drugemu najugodnejšemu ponudniku.

Najemnik ima predkupno pravico.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno
s potrdilom o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.izola.si, oglasna
deska.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola,
vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine pod točko a), b), c), d), e), f),
g«, najpozneje do 10. 1. 2012 do 24. ure,
na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma v delovnem času mogoče oddati tudi osebno na
vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8,
Izola, v pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
3 mesece od dneva zaključka razpisnega
roka.
6) Drugi pogoji:
Ponudbo lahko podajo domače ali tuje
fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so
državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo
sedež v državi članici Evropske unije.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge, vključno z dokazilom
o vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.
7) Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb se bo izvedlo dne 12. 1. 2012,
v sobi št. 9, Postojnska ulica 3, Izola, 1.
nadstropje. Nepravočasnih in nepopolnih
ponudb komisija ne bo upoštevala. Skladno
s prvim odstavkom 37. člena Uredbe, postopek odpiranja ponudb, ni javen.
8) Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor,
Oddelek za nepremičnine Občine Izola.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
9) Drugi pogoji: Občina Izola si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji
nepremičnin in neodplačno ter časovno
neomejeno služnost za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.
10) Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek
prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega
posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Občina Izola – Comune di Isola
Št. 101/2011
Ob-5866/11
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in v skladu s 35. členom Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11), Občina Turnišče objavlja
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javno zbiranje ponudb
za odprodajo stanovanj
v lasti Občine Turnišče
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Turnišče, Štefana
kovača 73, 9224 Turnišče.
2. Vrsta pravnega posla: odprodaja stanovanj.
3. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet zajema: odprodajo stanovanj
v lasti Občine Turnišče, ki pa se nahajajo
tudi v Občini Lendava.
Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji, ki je dosegljiva na spletni strani organizatorja javnega zbiranja ponudb.
4. Pogoji za sodelovanje
Ponudbo za nakup lahko oddajo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki
tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe morajo priložiti potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme
biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega
dokumenta.
Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih
izdajajo institucije v njihovih državah, ki so
enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil
– potrdila o plačanih davkih in prispevkih,
ne morejo pridobiti, pa morajo priložiti lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik.
5. Višina izklicnih tržnih vrednosti:
Lokacija: Turnišče, Štefana Kovača 89
Podvložek

Etaža

Površina v m2

Izklicna tržna vrednost
v EUR

597

P

28,63

15.194,48

597

P

40,20

21.334,90

597

2

62,00

32.904,57

597

2

28,63

15.194,48

597

2

40,20

21.334,90

597

M

55,40

29.401,82

597

M

25,50

13.533,33

597

M

34,78

18.458,40

Podvložek

Etaža

Površina v m2

Izklicna tržna vrednost
v EUR

407

1.N.

29,50

17.192,57

Podvložek

Etaža

Površina v m2

Izklicna tržna vrednost
v EUR

1276

1.N.

59,45

32.593,46

1276

1.N.

71,98

39.463,04

1276

2.N.

70,69

38.755,79

1276

2.N.

60,30

33.059,48

Lokacija: Turnišče, Štefana Kovača 95

Lokacija: Turnišče, Štefana Kovača 97
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Lokacija: Turnišče, Cvetna ulica 1
Št. stavbe

Etaža

Površina v m2

Izklicna tržna vrednost
v EUR

293

2.N.

59,29

34.678,29

Podvložek

Etaža

Površina v m2

Izklicna tržna vrednost
v EUR

3961/4

2

55,99

31.678,75

3961/9

3

54,17

30.649,01

3961/13

4

42,02

23.774,62

3961/18

5

42,02

23.774,62

Podvložek

Etaža

Površina v m2

Izklicna tržna vrednost
v EUR

Lokacija: Lendava, Župančičeva 6/IV

Lokacija: Lendava, Župančičeva 6/VI

3957/3

2

64,86

38.005,35

3957/10

4

49,63

29.081,18

3957/14

5

49,63

29.081,18

3957/18

6

49,63

29.081,18

3957/20

6

47,28

27.704,17

3957/26

8

61,60

36.095,12

Cena je določena brez DDV. DDV je strošek kupca in za fizične osebe znaša 2%, za
pravne osebe pa 20%.
Zainteresirani ponudniki morajo do vključno 9. 1. 2012 plačati varščino v višini 10%
izklicne tržne vrednosti stanovanja na transakcijski račun, številka 01332-0100013319:
»plačilo varščine za javno zbiranje ponudb«
in original potrdilo priložiti k ponudbi.
Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v ceno nakupa, neuspelim
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po
opravljenem javnem zbiranju ponudb.
Če uspeli ponudnik ne podpiše kupoprodajne pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina zapade.
Varščina zapade tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo
ponudbe ali v času veljavnosti ponudbe.
6. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merilo za izbor:
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe
v zaprti kuverti, na naslov: Občina Turnišče,
Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj
– Ponudba za javno zbiranje ponudb«.
Ponudbe je treba oddati najkasneje do
10. 1. 2012, do 9. ure.
Javno odpiranje ponudb bo 10. 1. 2012
ob 9.30, v prostorih organizatorja.
Organizator javnega zbiranja ponudb si
pridržuje pravico, da v primeru dveh ali več
enakih cen stanovanj, s ponudniki po izvedenem javnem odpiranju ponudb istega dne
ob 9.45 izvede še pogajanja.

Ponudba, ki bo prispela po razpisanem
roku bo izločena iz postopka ocenjevanja
ponudb in bo ponudniku vrnjena neodprta.
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo) bo pozvan
k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev
ponudbe bo dva dni od prejema poziva za
dopolnitev.
Ponudnik, ki ne bo priložil original potrdila o plačani varščini bo izločen.
Za izbor ponudnika bo uporabljeno merilo najvišja ponujena cena nakupa.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo
ceno za nakup posamezne nepremičnine.
Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil
vsaj izklicne tržne vrednosti nepremičnine,
je javno zbiranje ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8 dneh po
odpiranju ponudb.
Ponudba mora veljati do 15. 3. 2012.
7. Informacije: dodatne informacije lahko
interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Alenka
Horvat, na tel. 02/572-10-60, e-pošta: horvat.alenka@gmail.com.
8. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik
mora skleniti pogodbo najkasneje v 8 dneh
po prejemu obvestila o izboru.
9. Plačilo stroškov: stroške priprave pogodbe nosi organizator javnega zbiranja
ponudb.
10. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb lahko do sklenitve
pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb
ustavi.
Občina Turnišče
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Evidence sindikatov
Št. 101-46/2011-6
Ob-5636/11
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste - Polje z dnem 27. 9. 2011 sprejme
v hrambo Statut sindikata z nazivom »Statut
sindikata PKZ« Ljubljana in jih vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno
številko 159.
Št. 101-7/2011-2
Ob-5813/11
Upravna enota Črnomelj, Oddelek za
občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve z dne 9. 12. 2011, preneha hraniti pravila Sindikata delavcev dejavnosti
energetike Slovenije, Sindikata podjetja
Rudnik Kanižarica, pod zaporedno številko 2, letnik 1996.
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Objave gospodarskih družb
Ob-5862/11
Preklic
Zobozdravnica Markoli – Jovanovič Marija, Betettova ulica 11, 2000 Maribor, matična
številka: 98600931, obvešča upnike in druge poslovne partnerje, da preklicuje objavo
glede prenehanja opravljanja dejavnosti, ki
je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 72,
z dne 16. 9. 2011, stran 2197.
Zobozdravnica
Markoli – Jovanovič Marija
Ob-5859/11
AT&T Global Network Holdings LLC,
Corporation Trust Center, 1209 Orange
Street, Wlilmington, Delaware 19801 ZDA
kot ustanovitelj in edini družbenik družbe
AT&T globalne omrežne storitve d.o.o. po
svojem pooblaščencu: Ellen Spano, sprejme naslednje sklepe o vračilu naknadnega
vplačila družbeniku.
AT&T Global Network Holdings LLC,
Corporation Trust Center, 1209 Orange
Street, Wlilmington, Delaware 19801 USA
the Founder and sole Shareholder of the
company AT&T Globalne omrežne storitve
d.o.o. by its authorized representative: Ellen
Spano adopts the following Resolutions on
the repayment of the additional payment to
the artner.
Ugotovi se, da je družbenik dne 5. januarja 2004 vplačal na račun družbe AT&T
globalne omrežne storitve d.o.o. znesek
664.700.000,00 SIT kot naknadno vplačilo
za kritje dela izgube, ugotovljene za poslovno leto 2002.
It is noted that on January 5, 2004 the
partner paid into the account of the company
AT&T globalne omrežne storitve d.o.o. the
sum in the amount of SIT 664,700,000.00
as additional payment to cover part of the
losses ascertained for the financial year
2002.
Za popolno kritje izgube je porabljen del
vplačanega zneska v višini 308.638.000,00
SIT, tako so iz naslova naknadnih vplačil
ostala sredstva v višini 1.485.820,40 EUR.
Družbenik je zato v skladu in na podlagi
495. člena Zakona o gospodarskih družbah
dne 14. 7. 2007 sklenil, da se mu del sredstev iz naslova naknadnih vplačil v znesku
500.000,00 EUR vrne.
A part of the paid sum amounting to
SIT 308,638,000.00 was used for the
comprehensive cover of losses, therefore
the available funds relating to additional
payments in the amount of EUR 1,485,820.40
remained. In accordance with and pursuant
to Article 495 of the Companies Act, the
Shareholder resolved on 14 July 2007 that
a part of the additional payments amounting
to EUR 500,000.00 will be repaid.
Sklep je bil realiziran 12. 5. 2008.
The resolution was realized on 12 May
2008.
Glede na to, da je družba v vseh naslednjih letih izkazovala dobiček, znašajo
razpoložljiva sredstva iz naslova naknadnih
vplačil še 985.820,40 EUR. Družbenik zato
v skladu in na podlagi 495. člena Zakona
o gospodarskih družbah sklene, da se mu

del sredstev iz naslova naknadnih vplačil
v znesku 500.000,00 EUR vrne.
Considering that in the following ye‑
ars the Company was reporting profit, the
available funds in respect of the addival
payments amount to EUR 985,820.40. In
accordance with and pursuant to Article 495
of the Companies Act, the Shareholder re‑
solves to be repaid the part of the additional
payments amounting to EUR 500,000.00.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
The resolution shall be published in the
Official Journal of the Republic of Slovenia.
Izplačilo dela naknadnega vplačila v znesku 500.000,00 EUR se izvrši po preteku
treh mesecev od dneva objave tega sklepa.
The repayment of the part of the additio‑
nal payment amounting to EUR 500,000.00
shall be made following three months as of
the date of the publishing of this resolution.
Pooblaščenec
Authorized person
Ob-5873/11
Družba Mladinski serivs Kranj, d.o.o.,
s sedežem v Kranju in poslovnim naslovom Koroška cesta 31, Kranj, matična številka 5157684000, je kot prevzemna družba dne 13. 12. 2011 registrskemu sodišču
v Kranju predložila Pogodbo o pripojitvi,
sklenjeno med prevzeto družbo EB trgovina in zastopanje d.d., skrajšano EB d.d.,
s sedežem v Kranju in poslovnim naslovom
Gregorčičeva ulica 8, Kranj, matična številka 5302021000 in prevzemno družbo Mladinski servis Kranj, d.o.o., s sedežem v Kranju in poslovnim naslovom Koroška cesta 31,
Kranj, matična številka 5157684000, z dne
13. 12. 2011. Pogodbo o pripojitvi z dne
13. 12. 2011 je pregledal tudi nadzorni svet
prevzete družbe in sprejel pisno poročilo
o pripojitvi.
Vsi družbeniki prevzemne družbe imajo
pravico do vpogleda listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1 na sedežu prevzemne družbe, vsak delovni dan, med 10.
in 12. uro. Družba bo vsakemu družbeniku
na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis teh listin.
Prevzemna družba je edini lastnik prevzete
družbe, zaradi tega in v skladu s 599. členom ZGD-1 direktor prevzemne družbe ne
zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe. Družbeniki prevzemne družbe, katerih deleži
dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala
prevzemne družbe, lahko v roku enega meseca od sprejema sklepa edinega delničarja prevzete družbe o soglasju za pripojitev
zahtevajo, da o soglasju za pripojitev odloča
na svoji skupščini tudi skupščina prevzemne
družbe.
Mladinski servis Kranj, d.o.o.
direktor Gorazd Beton
Ob-5869/11
Vipros storitve Svetlan Molnar s.p., s sedežem v Mariboru, Cesta zmage 092, 2000
Maribor, matična številka 3054977000,
v skladu z drugim odstavkom 75. člena

ZGD-1 objavlja, da namerava izvesti statusno preoblikovanje podjetnika s prenosom
podjetja na prevzemno kapitalsko družbo,
v skladu z določbami 673. člena in drugih
členov ZGD-1. Z dnem vpisa prenosa podjetja v sodni/poslovni register, bo podjetnik
prenehal opravljati dejavnost kot s.p., podjetje podjetnika pa bo preneseno na prevzemno kapitalsko družbo po postopku in na
način, določen v ZGD-1. Za dan obračuna
prenosa podjetja podjetnika na prevzemno
kapitalsko družbo bo določen dan 31. 12.
2011.
Vipros storitve Svetlan Molnar s.p.
Ob-5870/11
Media Voice ozvočevanje in prireditve
Dušanka Horvat s.p., skrajšana firma Dušanka Horvat s.p., s sedežem v Slovenski
Bistrici, Pirnikova ulica 008, 2310 Slovenska Bistrica, matična številka 1842510000,
v skladu z drugim odstavkom 75. člena
ZGD-1 objavlja, da namerava izvesti statusno preoblikovanje podjetnika s prenosom
podjetja na novo kapitalsko družbo, ki se
ustanovi zaradi prenosa podjetnikovega
podjetja, v skladu z določbami 668. člena
in drugih členov ZGD-1. Z dnem vpisa prenosa podjetja v sodni/poslovni register bo
podjetnik prenehal opravljati dejavnost kot
s.p., podjetje podjetnika pa bo preneseno na
novo kapitalsko družbo po postopku in na
način, določen v ZGD-1. Za dan obračuna
prenosa podjetja podjetnika na novo kapitalsko družbo bo določen dan 31. 12. 2011.
Dušanka Horvat s.p.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5842/11
Skupščina družbe FLUKS IN DECIBEL
d.o.o., s sedežem v Solkanu in poslovnim
naslovom Velika pot 24, 5250 Solkan, matična številka 5877571, je skladno z določili
520. člena ZGD-1 dne 13. 12. 2011 sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe za 160.000,00 EUR, tako da po
zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša
48.646,00 EUR.
Obstoječi osnovni kapital je namreč glede na obseg in naravo poslovanja družbe
previsok.
V skladu z drugim odstavkom 520. člena
ZGD-1 direktor družbe poziva vse morebitne
upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
FLUKS IN DECIBEL d.o.o.
direktor Miran Brumat
Ob-5854/11
Skupščina družbe Časnik Finance je dne
21. 12. 2011 sprejela sklep, da se osnovni
kapital družbe Časnik Finance d.o.o., ki je
doslej znašal 2.795.860,00 EUR zmanjša
po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala (520. člen ZGD-1) za znesek 2.000.000,00 EUR tako, da znaša
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znesek osnovnega kapitala družbe Časnik
Finance d.o.o. po izvedenem zmanjšanju
795.860,00 EUR.
Direktor družbe poziva upnike, da
se v roku 3 mesecev od objave, zglasijo pri družbi in pisno izjavijo, da soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe. Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali
z zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravnala zahtevke ali zagotovila varščino. Vse
upnike, ki so družbi znani, bo družba pozvala neposredno.
Časnik Finance d.o.o.
Ob-5892/11
Na podlagi sklepov družbenikov družbe
SPECIALIST, družba za inovativne rešitve
in marketing, d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljub
ljana, matična št. 2306816000, z dne 30. 11.
2011, se osnovni kapital družbe, ki znaša
94.341,00 EUR zmanjša za 84.341,00 EUR,
tako da znaša osnovni kapital družbe po
zmanjšanju 10.000 EUR.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGD-1 direktor družbe poziva vse upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali sogla
šajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
SPECIALIST, d.o.o.
direktor Boštjan Maljevec

Sklici skupščin
Št. 11-001099
Ob-5841/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 9. člena Statuta
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje in
obnova cest d.d., direktor sklicuje
14. sejo skupščine
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje
in obnova cest, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 23. 1. 2012, ob
10. uri, v sejni sobi družbe VOC Celje d.d.,
Lava 42, Celje.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Odpoklic članov nadzornega sveta
– predstavnikov kapitala.
3. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta – predstavnikov kapitala.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta
VOC Celje d.d.
Predlogi sklepov k točkam dnevnega
reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa k točki 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Vojko
Stermecki.
Za preštevalki glasov se izvolita Darinka
Rom Krajnc in Gordana Verk.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač.
2. Odpoklic članov nadzornega sveta
– predstavnikov kapitala.
Predlog sklepa k točki 2:
Z dnem zasedanja 14. skupščine družbe se odpokličeta člana nadzornega sveta- predstavnika kapitala: Marjan Vengust
in Vida Oberžan.
3. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta – predstavnikov kapitala.
Predlog sklepa k točki 3:
Z dnem zasedanja 14. skupščine družbe
se za nova člana nadzornega sveta- pred-
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stavnika kapitala izvolita: Zdravko Zver in
Vojko Stermecki, za mandatno dobo do
23. 8. 2015.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe VOC Celje d.d.
Predlog sklepa k točki 4:
Sprejmejo se predlagane spremembe
in dopolnitve Statuta VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.d. v predlaganem
besedilu.
Skupščina pooblašča vabljenega notarja,
da izdela prečiščeno besedilo statuta v skladu s sprejetimi spremembami.
Gradivo
Gradivo za dnevni red s predlogi in utemeljitvijo sklepov in ostalo gradivo je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42,
Celje, vsak delavnik v tednu od 8. do 10. ure
od dneva objave tega sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic
skupščine je objavljen tudi na spletni strani
družbe (www.voc-celje.si).
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1
(nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz
301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Uprava
bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge, ki bodo poslani družbi
v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo
razumno utemeljeni in za katere bo delničarpredlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo
druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
družbi poslal predlog za objavo v skladu
s 300. členom ZGD-1.
Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko pravico do obveščenosti
v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo
na skupščini. Uprava jim je dolžna podati
zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni
odgovori in podatki potrebni za presojo točk
dnevnega reda skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki
in člani uprave in člani nadzornega sveta.
Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih
imajo kot delničarji vpisane pri Centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. Ljubljana konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine in ki najkasneje konec četrtega dne pred skupščino
upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka delnica velja en glas. Udeleženci
se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja.
V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci
dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in
druga gradiva.
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Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum,
podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek,
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig
pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna, če so navzoči delničarji, ki zastopajo 51% osnovnega
kapitala.
VOC Celje,
vzdrževanje in obnova cest, d.d.
direktor Bogdan Kočevar
Ob-5868/11
Uprava družbe Korona inženiring d.d.,
Ljubljana, Cesta v Mestni log 88A, na podlagi tretjega odstavka 8. člena Statuta družbe, sklicuje
30. redno zasedanje
skupščine delničarjev,
ki bo 24. 1. 2012 ob 12.30, v poslovnih
prostorih družbe Korona d.d., Cesta v Mestni log 88A, I. nadstropje, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Boštjan Strmčnik in za preštevalko glasov Vero
Dodig. Skupščini prisostvuje notarka Erika
Braniselj iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik o poteku te skupščine.
2. Seznanitev s letnim poročilom o poslovanju družbe v poslovnem letu 2010.
Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani z pisnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2010 ter z revizijskim poročilom za
poslovno leto 2010.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa 1: čisti bilančni dobiček
iz poslovnega leta 2010 v skupnem znesku
348.458,72 EUR ostane nerazporejen.
Predlog sklepa 2: nerazporejen bilančni
dobičk iz leta 2005 v znesku 98.964,92 EUR
se izplača delničarjem v obliki dividend.
4. Odločanje o razrešnici upravi.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje delo
upravnega odbora družbe Korona d.d. v poslovnem letu 2010 ter ji podeli razrešnico na
podlagi 294. člena ZGD-1 za delo v poslovnem letu 2010.
5. Razno
Gradivo za zasedanje skupščine lahko
dobijo delničarji na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan od 12. do 14. ure
po predhodni najavi.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci. Delničarje
pozivamo, da se ob prihodu na zasedanje
skupščine prijavijo v tajništvu pol ure pred
začetkom zasedanja in s tem potrdijo prisotnost.
Delničarji lahko morebitne utemeljene
nasprotne predloge sklepov k posameznim
točkam dnevnega reda oziroma predloge za
spremembo dnevnega reda sporočijo upravi
družbe pisno v roku 8 dni po objavi sklica.
V skladu z 9. členom Statuta družbe
skupščina veljavno odloča, če so na zase-
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danju prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot polovico celotnega
osnovnega kapitala družbe.
V primeru, da skupščina ne bi bila sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan, ob
15. uri na istem kraju. Takrat bo skupščina
veljavno odločala ne glede na število prisotnih delničarjev.
Korona d.d.
dr. Boštjan Strmčnik,
predsednik upravnega odbora
Št. 12/11
Ob-5874/11
Na podlagi 37. člena Statuta družbe Gradis skupina G d.d., Gradbene storitve in inženiring, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljub
ljana, in prvega odstavka 295. člena ZGD-1,
upravni odbor sklicuje
10. skupščino
družbe Gradis skupina G d.d.,
Gradbene storitve in inženiring,
Šmartinska cesta 134 a, 1000 Ljubljana,
ki bo 23.1.2012 ob 13. uri, v sejni sobi
v 3. nadstropju, na sedežu družbe Gradis
skupina G d.d. na Šmartinski cesti 134 a v
Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom in
naslednjimi predlogi sklepov:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Upravni odbor za predsednika skupščine
imenuje Leonarda Peklarja, za preštevalki
glasov Damjano Bandelj in Natalijo Maksić.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Blaž
Hrovatin.
2. Razrešitev člana upravnega odbora
in izvolitev nadomestnega člana upravnega
odbora.
Predlog sklepa št. 2.1.:
Skupščina razreši člana upravnega odbora mag. Klavdija Kovačiča.
Predlog sklepa št. 2.2.:
Skupščina za nadomestnega člana
upravnega odbora z mandatom pet let od
imenovanja imenuje Milana Brečka.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Skupščina se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan), to je
dne 19.1.2012 in pisno prijavijo družbi svojo
udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno
dne 19.1.2012.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti
pisno in ga je potrebno predložiti družbi,
kjer ostane shranjeno. Pooblastilo je lahko
posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: info@gradis-skupinag.si in sicer v skenirani obliki kot priponka,
vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat
pravne osebe. Delničarji lahko pooblastilo
na enak način, kot so ga podali, do dneva
skupščine kadarkoli prekličejo.
Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastila in avtentičnosti podpisa delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po
elektronski pošti.
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Delničarji oziroma njihovi zastopniki se
morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Dopolnitev dnevnega reda:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega
reda, glede katerih bodo delničarji zahteve
poslali najkasneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za
dodatne točke dnevnega reda sporočilo tudi
po elektronski pošti na elektronski naslov:
info@gradis-skupinag.si in sicer v skenirani
obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih
osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in
žig oziroma pečat pravne osebe.
Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju; nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov
nadzornega sveta, upravnega odbora ali
revizorjev iz 301. člena ZGD-1(v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma
volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
to je do 30.12.2011 družbi poslal predlog za
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom
ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Na poslovnem naslovu družbe Šmartinska cesta 134a, Ljubljana, so od dneva
sklica skupščine pa vse do vključno dneva
zasedanja skupščine v času od 9. do 12. ure
dostopni in brezplačno na vpogled:
– Predlog sklepov in obrazložitve točk
dnevnega reda.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne ob 14. uri, v istem prostoru in
z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradis skupina G d.d.
Upravni odbor
Ob-5913/11
Na podlagi določil prečiščenega besedila
Statuta delniške družbe EKOPAK, predelava in pakiranje živil, d.d. z dne 5. 12. 2007
ter v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) uprava družbe
sklicuje
13. skupščino
delniške družbe EKOPAK, predelava
in pakiranje živil, d.d.,
ki bo dne 31. 1. 2012 ob 10. uri, v prostorih družbe Dobrave 4, 1236 Trzin, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli
za predsednika odvetnika Tomaža Čada,
in za preštevalko glasov Zagajšek Slavico po predlogu uprave. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Irena Florjančič
Cirman.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
o poslovanju družbe za leto 2010 in s poročilom revizorja za leto 2010.
Skupščina družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta družbe za leto
2010, ki se nanaša na preveritev poročila
o poslovanju družbe za leto 2010 in s poročilom revizorja za leto 2010.
3. Odločanje o bilančnem dobičku za leto
2010 in o razrešnici upravi in nadzornemu
svetu ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
družbe:
1) se čisti dobiček poslovnega leta 2010
v znesku 51.624,00 EUR ne razdeli in ostaja
v celoti nerazdeljen.
2) Se podeli razrešnica upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu
družbe za poslovanje iz leta 2010.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme sklep o spremembah in dopolnitvah statuta družbe po predlogu uprave in nadzornega sveta družbe.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Pogoj za udeležbo na skupščini ali uresničevanje glasovalne pravice je, da se delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci,
pisno prijavijo pred skupščino. Delničarji
se lahko prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa z izpisom iz sodnega registra.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Delničarji lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 v tajništvu uprave

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
EKOPAK,
predelava in pakiranje živil, d.d.,
uprava družbe
Miloš Gačeša, univ. dipl. oec.
					

Razširitve dnevnih redov
Ob-5889/11
Grand hotel Union d.d., Miklošičeva
cesta 1, Ljubljana, v skladu z 298. členom
in v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja dodatni točki dnevnega reda in čistopis dnevnega
reda
21. seje skupščine delniške družbe
Grand hotel Union d.d., ki bo v torek, 10. 1.
2012, ob 14. uri, v Grand hotelu Union d.d.,
Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica), v Ljub
ljani, katere sklic je bil objavljen dne 9. 12.
2011, v Uradnem listu Republike Slovenije
ter na spletnih straneh: www.gh-union.si in
http://seonet.ljse.si.
Grand hotel Union d.d. je dne 16. 12.
2011 s strani delničarja ACH, d.d., Ljubljana,
ki je imetnik 1.351.729 delnic Grand hotela
Union d.d., kar predstavlja 74,49% osnovnega kapitala Grand hotela Union d.d., prejel zahtevo za dopolnitev dnevnega reda
21. seje skupščine Grand hotel Union d.d.,
sklicane za dne 10. 1. 2012. Upoštevajoč
navedeno Uprava Grand hotela Union d.d.
dnevni red 21. seje skupščine delniške družbe Grand hotel Union d.d. dopolnjuje z dodatnima točkama dnevnega reda in predlaganima sklepoma v besedilu:
3. Umik lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Družba Grand hotel Union d.d. Ljub
ljana (izdajatelj) umika 20.744 lastnih
delnic z oznako GHUG, kar predstavlja 1,143% vseh izdanih delnic. S tem se
v skladu s tretjim odstavkom 381. člena

Št.

ZGD-1 osnovni kapital družbe od sedanjih
7.572.245,87 € zmanjša za 1,143% ali za
86.550,77 €, tako da odslej osnovni kapital
znaša 7.485.695,10 €.
Umik lastnih delnic se izvrši v breme bilančnega dobička.
Umik lastnih delnic se izvede in osnovni
kapital se zmanjša, z namenom izpolnitve
obveznosti iz 250. člena ZGD-1.
4. Pooblastilo nadzornemu svetu za
spremembo Statuta, zaradi uskladitve besedila Statuta z izvedenim zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
V skladu z 329. členom ZGD-1 skupščina prenaša posamično pooblastilo za spremembo Statuta Grand hotel Union d.d., ki se
nanaša zgolj na uskladitev besedila Statuta z veljavno sprejeto odločitvijo skupščine
o umiku lastnih delnic in zmanjšanju osnovnega kapitala, na nadzorni svet, tako da se
sprejmejo spremembe Statuta na podlagi
katerih se osnovni kapital družbe od sedanjih 7.572.245,87 € zmanjša za 86.550,77 €,
in po izvedenem zmanjšanju osnovni kapital znaša 7.485.695,10 €, ter število izdanih delnic z oznako GHUG iz sedanjih
1.814.613 zmanjša za 20.744 delnic, in po
izvedenem umiku znaša 1.793.869.
Upoštevajoč navedeno dopolnitev dnevnega reda 21. seje skupščine Grand hotela
Union d.d., se čistopis dnevnega reda 21.
seje skupščine Grand hotela Union d.d., ki
bo v torek, 10. 1. 2012, ob 14. uri, v Grand
hotelu Union d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica), v Ljubljani, glasi:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov
skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost, za predsednika
skupščine se izvoli Dušan Golovrški.
Za preštevalki glasov se izvolita Lilijana
Pavlič in Lidija Lovšin.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Miro Košak.
2. Seznanitev z odstopom predsednice
nadzornega sveta in izvolitev novega člana
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z odstopom predsednice nadzornega sveta mag. Olge Jakhel Dergan s funkcij članice in predsednice
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nadzornega sveta Grand hotela Union d.d.
z dnem 1. 11. 2011.
Na predlog nadzornega sveta se za nadomestnega člana nadzornega sveta Grand
hotela Union d.d. za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata prvotnega člana,
od dneva te skupščine do dne 24. 6. 2015,
izvoli Primož Raktelj.
3. Umik lastnih delnic
Predlog sklepa:
Družba Grand hotel Union d.d. Ljubljana
(izdajatelj) umika 20.744 lastnih delnic z oznako GHUG, kar predstavlja 1,143% vseh izdanih delnic. S tem se v skladu s tretjim odstavkom 381. člena ZGD-1 osnovni kapital
družbe od sedanjih 7.572.245,87 € zmanjša
za 1,143% ali za 86.550,77 €, tako da odslej
osnovni kapital znaša 7.485.695,10 €.
Umik lastnih delnic se izvrši v breme bilančnega dobička.
Umik lastnih delnic se izvede in osnovni
kapital se zmanjša, z namenom izpolnitve
obveznosti iz 250. člena ZGD-1.
4. Pooblastilo nadzornemu svetu za
spremembo Statuta, zaradi uskladitve besedila Statuta z izvedenim zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
V skladu z 329. členom ZGD-1 skupščina prenaša posamično pooblastilo za spremembo Statuta Grand hotel Union d.d., ki se
nanaša zgolj na uskladitev besedila Statuta z veljavno sprejeto odločitvijo skupščine
o umiku lastnih delnic in zmanjšanju osnovnega kapitala, na nadzorni svet, tako da se
sprejmejo spremembe Statuta, na podlagi
katerih se osnovni kapital družbe od sedanjih 7.572.245,87 € zmanjša za 86.550,77 €,
in po izvedenem zmanjšanju osnovni kapital znaša 7.485.695,10 €, ter število izdanih delnic z oznako GHUG iz sedanjih
1.814.613 zmanjša za 20.744 delnic, in po
izvedenem umiku znaša 1.793.869.
Gradiva
Zahteva za dopolnitev dnevnega reda
skupaj s preostalim gradivom za skupščino
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe,
vsak delavnik, od 10. do 12. ure, objavljena
pa je tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na
spletni strani družbe: www.gh-union.si.
Uprava družbe Grand hotel Union d.d
glavni direktor Bogdan Lipovšek
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Zavarovanja terjatev
SV 1104/2011
Ob-5863/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 1104/2011 z dne
14. 12. 2011, je bila nepremičnina – posamezni del št. 5, v pritličju stavbe št. 208,
k.o. 2165 – Kropa, na naslovu Kropa 3D,
4245 Kropa, katere lastnik je Gabrijel Stanislav, rojen 22. 4. 1964, stanujoč Kropa
3b, 4245 Kropa, ki stoji na parceli št. 458/2,
k.o. 2165 – Kropa (ID 19670673), skupaj
s solastnino na splošnih skupnih delih stavbe in solastnino na pripadajočem zemljišču,
zastavljena na podlagi sporazuma strank
v korist imetnika UniCredit Banka Slovenija
d.d., s sedežem Šmartinska 140, 1000 Ljub
ljana, MŠ 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 31.000,00 EUR s pp.
z zapadlostjo 31. 12. 2031.
SV 951/2011
Ob-5864/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Aleksandra Mraza
iz Celja, opr. št. SV 951/2011 z dne 16. 12.
2011, je bila nepremičnina, ki še ni vpisana
v zemljiško knjigo kot etažna lastnina, sicer:
nepremičnina z ID znakom 1077-1612-3, posamezni del št. 3, v stavbi št. 1612, k.o. 1077
– Celje, ki v naravi predstavlja stanovanje in
kletno shrambo, v skupni izmeri 31,46 m2,
v stavbi na parceli št. 2477, k.o. 1077 – Celje,
na naslovu Razlagova ulica 8, 3000 Celje,
last kreditojemalec in zastavitelj Amal Jelen,
rojen 3. 10. 1988, stanujoč Praprotnikova
ulica 32, pošta 3330 Mozirje, za zavarovanje denarne terjatve po pogodbi o dolgoročnem kreditu št. VE01 142076000, v znesku 25.000,00 EUR, z zapadlostjo zadnje
anuitete kredita 31. 12. 2029, s spremenljivo pogodbeno obrestno mero: 6-mesečni
Euribor + 3,80% letno, kar na dan 12. 12.
2011 skupaj znaša 5,50% letno, z efektivno
obrestno mero, ki na dan odobritve kredita znaša 6,15% letno, v primeru zamude
z zakonskimi zamudnimi obrestmi, z možnostjo predčasne zapadlosti kredita, kot izhaja

iz 17. točke pogodbe o dolgoročnem kreditu
in stroški, vključno s stroški, ki bi jih banka
imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 849/11
Ob-5890/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 849/11 z dne 20. 12.
2011, sta bili nepremičnini:
– dvosobno stanovanje št. 2, v izmeri 47,42 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe (ID stavbe 1469), na naslovu Gregorčičeva 36, 2000 Maribor, stoječe na parceli
št. 1367/0, k.o. 658 Koroška vrata;
– dvosobno stanovanje št. 3, v izmeri
44 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe (ID
stavbe 1469), na naslovu Gregorčičeva 36,
2000 Maribor, stoječe na parceli št. 1367/0,
k.o. 658 Koroška vrata;
katere je zastavitelj Repina Jernej pridobil na podlagi verige listin, in sicer:
– z izvirnikom kupoprodajne pogodbe
z dne 12. 9. 2011, sklenjene med Zvezo
Mariborskih Športnih Društev Branik kot prodajalcem, in Nukič Jadranko kot kupovalko, in z izvirnikom prodajne pogodbe z dne
5. 12. 2011, sklenjene med Nukič Jadranko
kot prodajalko, in Repina Jernejem kot kupcem – oboje za stanovanje št. 2, natančneje
opisano v prejšnjem odstavku;
– z izvirnikom kupoprodajne pogodbe
z dne 30. 12. 2002, sklenjene med Mariborskim Športnim Društvom Branik kot
prodajalcem, in Repina Dragom kot kupcem, in z izvirnikom darilne pogodbe z dne
9. 11. 2011, sklenjene med Repina Dragom
kot darilodajalcem, in Repina Jernejem kot
obdarjencem – oboje za stanovanje št. 3,
natančneje opisano v prejšnjem odstavku,
zastavljeni v korist banke – upnice Hypo Alpe-Adria-bank d.d., s sedežem na naslovu
Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka 1319175000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 74.000,00 EUR,
s pripadki in spremenljivo obrestno mero
v višini 3-mesečni Euribor + 2,95%-letno in

z zapadlostjo zadnjega obroka kredita v plačilo na dan 31. 12. 2041.
SV 1839/11
Ob-5891/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa, iz Ljub
ljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 1839/11
z dne 14. 2. 2011 je bilo stanovanje
(ID št. 1739-6006-11), z neto tlorisno površino dela stavbe, v izmeri 49.92 m2, kateremu
pripada odprt balkon in klet - shramba in se
nahaja v četrti etaži stavbe, na naslovu Tugomerjeva ulica 14, ki stoji na nepremičnini
ID znak 1739-557/41-0, parcela št. 557/41,
k.o. 1739 Zgornja Šiška in na nepremičnini
ID znak 1739-557/17-0, parcela št. 557/17,
k.o. 1739 Zgornja Šiška, last zastaviteljice
Tine Bunčić na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe, opr. št. SV 1868/11,
z dne 12. 9. 2011, notarke Nade Kumar,
sklenjene z Saviozzi Branko kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice, SKB Banke d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani,
Ajdovščina 4, matična št. 5026237000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
100.000,00 EUR, s pripadki.
SV 926/11
Ob-5894/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja
iz Maribora, opravilna številka SV 926/2011
z dne 19. 12. 2011 je:
– stanovanje št. 2, v izmeri 41,95 m2, locirano v mansardi poslovno stanovanjske stavbe, z identifikacijsko oznako 564, ki stoji na
parc. št. 600, k.o. Spodnje Hoče, na naslovu
Pohorska cesta 20, 2311 Hoče, za katero
v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena etažna
lastnina, v lasti zastaviteljice Lerš Maje, stanujoče Hrastje 30, 2341 Limbuš, in zastavitelja Unuk Zorana, stanujočega Bistriška
cesta 69, 2319 Poljčane, in sicer vsakega do
½ celote, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, MŠ:
5860580000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 45.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 68/2011
Os-5724/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 18735/2010
z dne 16. 2. 2010, ki je dne 3. 3. 2010 postal
pravnomočen in izvršljiv, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa,
opr. št. IZV 2011/09252 z dne 21. 6. 2011,
bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, to je stanovanje, parc. št. 1370, k.o.
Jesenice, na naslovu Ulica Franca Benedičiča 10, Jesenice, v 5. nadstropju/št. 21, last
dolžnika Marino Malenšek, Benedičičeva 10,
Jesenice, zarubljena v korist upnice Adriatic
Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3, Koper,
zaradi izterjave 15.968,45 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 6. 12. 2011
VL 772/2009
Os-5736/11
V izvršilni zadevi upnika City MB d.o.o.,
Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor – dostava,
ki ga zastopa Peter Pečenik, Partizanska
cesta 13a, Maribor – dostava zoper dolžnika
Nikola Čučak, Žitna 10, Maribor - dostava,
zaradi izterjave 537,25 EUR s pp., se na
podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 772/2009 z dne 22. 1.
2009 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo: stanovanje z oznako 30,
na naslovu Žitna ul. 10, v Mariboru, v izmeri 88,81 m2, last dolžnika Nikole Čučaka do
celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 11. 2011
VL 127127/2011
Os-5749/11
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnika Etažni lastniki večstanovanjske stavbe, Ulica Slavka Gruma 60,
Novo mesto, ki ga zastopa Terca d.o.o. zoper dolžnico Božico Rozman, Ulica Slavka Gruma 60, Novo mesto, zaradi izterjave 170,82 EUR s pp, na podlagi sklepa VL
127127/2011 z dne 8. 9. 2011, po izvršitelju
Janku Zorčiču zarubilo nepremičnino, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 14, ki se nahaja v stavbi št. 631, v III.
nadstropju, na naslovu Novo mesto, Ulica
Slavka Gruma 60, Novo mesto, v bruto in
neto izmeri 65,70 m2, last dolžnice Božice
Rozman.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 7. 12. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
N 179/2011
Os-4745/11
Okrožno sodišče v Celju je v nepravdni zadevi, pod opr. št. N 179/2011, zaradi predloga za spremembo stikov mld. sinov
z očetom, v skladu z 82. členom ZPP v zvezi
s 37. členom ZNP sklenilo:

Za začasnega zastopnika nasprotnega udeleženca Ledinek Andreja se postavi
Matjaž Verzegnassi, odvetnik v Celju. Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega
udeleženca v postopku, dokler nasprotni
udeleženec oziroma njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center
za socialno delo ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 8. 2011
III P 517/2011
Os-4980/11
Za začasnega zastopnika tožene stranke
Vedada Karabegovića, stalno stanujočega
Esada Begića b.b., BiH, se postavi Janez
Verk, odvetnik v Celju.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v postopku, dokler tožena stranka
oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem ali dokler Center za socialno delo
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 10. 2011
D 20/2010
Os-5365/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajnem sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pokojnem Francu Novak
iz Knežaka 48, ki je umrl dne 4. 12. 1953,
na podlagi 83. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 163. členom ZD,
dedičem Adrianu Ramonu Novaku, Antoniu
Novaku, Lorenzi (Novak) De Contreras, Matildi (Novak) De Tenocio, Adelini (Novak) De
Mendoza in Haydee Novak, vsem neznanega bivališča v Buenos Airesu, Argentina,
s sklepom z dne 2. 11. 2011, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Aljoša Štampar iz Ljubljane, Dunajska 56, ki bo dediče
v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler dediči ali njegovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 2. 11. 2011
P 461/2010-II
Os-4961/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Jadranki Juhant v pravdni zadevi tožeče stranke Srečka Marolta, Zavrstnik
54b, Šmartno pri Litiji, ki ga na podlagi
odločbe Centra za socialno delo Litija,
št. 1221-61/2009 z dne 23. 12. 2009, zastopa skrbnica za posebni primer Sonja
Marolt, njo pa Carmen Dobrnik, odvetnica
v Ljubljani, proti toženi stranki 1. Zmagu
Penčurju, Topilniška ulica 16, Litija in 2.
Snežani Vidakovič, Jerebova ulica 3, Litija,
zaradi ugotovitve neveljavnosti pravnega
posla o ustanovitvi hipoteke v neposredno
izvršljivem notarskem zapisu in zaradi plačila, pcto. 81.000,00 EUR, dne 29. 11. 2010
sklenilo:
predlogu tožeče stranke se ugodi in se
drugotoženi stranki Snežani Vidakovič postavi začasni zastopnik, odvetnik Ivan Blatnik, Kešetovo 15, Trbovlje.
Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.

Te pravice ima začasni zastopnik od
dneva postavitve do tedaj, dokler drugotožena 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 Ljubljani
dne 29. 11. 2010
I 2/2011
Os-5414/11
Okrajno sodišče v Ljubljani v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski
sklad Republike Slovenije, Kotnikova 28,
Ljubljana – dostava, zoper dolžnika Tibor
Bricelj, Tacenska 95, Ljubljana – Šentvid,
zaradi izterjave plačila preživnine s pp sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica/začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico/začasnega zastopnika se postavi Mitja Stražar, Kolodvorska 11, Ljubljana.
Začasna
zastopnica/zastopnik
bo
zastopal(a) dolžnika vse do takrat, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2011
VL 31268/2011
Os-5533/11
Okrajno sodišče je v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Radiotelevizija Slovenija
Javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2,
Ljubljana, ki ga zastopa Olga Škrube, Kolodvorska 2, Ljubljana, proti dolžniku Marjanu
Babič, Prešernova ulica 14b, Kamnik, ki ga
zastopa začasni zastopnik odvetnik Peter
Železen, Posavskega ulica 22, Ljubljana,
zaradi izterjave 424,96 EUR, sklenilo:
dolžniku Marjanu Babič, Prešernova
ulica 14b, Kamnik, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Peter Železen, Posavskega ulica 22, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2011
VL 128041/2008
Os-5709/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnica Biljana Ana Filipov, Tomšičeva
ulica 3, Ljubljana, proti dolžniku Bogdanu
Fon, Žnidarčičeva ulica 34, Šempeter pri
Gorici, ki ga zastopa odvetnica Tanja Marušič, Kidričeva 18, Nova Gorica, zaradi izterjave 156,07 EUR, sklenilo:
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dolžniku Bogdanu Fon, Žnidarčičeva
ulica 34, Šempeter pri Gorici, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Tanja Marušič, Kidričeva 18, Nova Gorica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2011
VL 92333/2011
Os-5711/11
Okrajno sod. v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika KBM-FINEKO, Družba za finančne
storitve, trženje in svetovanje d.o.o. - Skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor, ki ga zastopa odvetnik Darko Vran,
Ulica talcev 3, Maribor, proti dolžnici Svetlani Šimic, Valvasorjeva ulica 64, Maribor, ki jo
zastopa zakonita zastopnica odvetnica Andreja Dajčman, Barvarska ulica 7, Maribor,
zaradi izterjave 26.752,91 EUR, sklenilo:
dolžnici Svetlani Šimic, Valvasorjeva
ulica 64, Maribor, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Andreja Dajčman, Partizanska
cesta 16, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2011
VL 212669/2010
Os-5723/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Filipov, Petrovič, Jeraj, Fabiani, o.p. d.o.o.,
Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti dolžniku
Domku Brkić, Trg svobode 23, Tržič, ki ga
zastopa zakonita zastopnica odvetnica Renata Godnjov Špik, Kovorska cesta 31, Tržič, zaradi izterjave 370,75 EUR, sklenilo:
dolžniku Domku Brkić, Trg svobode 23,
Tržič, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnica Renata Godnjov Špik, Kovorska
cesta 31, Tržič.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2011
VL 32560/2010
Os-5738/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Porsche Kredit in Leasing
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SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetniška družba Tratnik,
Sočan in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva
cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Francu
Pelko, Šmarješke Toplice 12, Šmarješke Toplice, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Mirko Bilbija, Novi trg 11, Novo mesto,
zaradi izterjave 4.902,46 EUR,sklenilo:
dolžniku Francu Pelku, Šmarješke Toplice 12, Šmarješke Toplice, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mirko Bilbija, Novi trg 11, 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
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2011
VL 138146/2010
Os-5513/11
V izvršilni zadevi upnice Hypo Leasing
podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska
cesta 117, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Ferfolja, Ljubič in Partnerji, Odvetniška
družba, o.p., d.n.o., Slomškova ulica 17,
Ljubljana, proti dolžniku Bojanu Simić, Ulica Bratov Greifov 11, Maribor – dostava, ki
ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Alojz
Butinar, Verdijeva 7, p.p. 650, Koper – Capodistria, zaradi izterjave 22.953,18 EUR
s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju sklenilo:
odvetnika Alojza Butinarja iz Kopra se
postavi za začasnega zastopnika dolžniku
Bojanu Simiću.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 11. 2011
VL 62730/2008
Os-5739/11
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika Hypo Leasing d.o.o., Dunajska
cesta 117, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Gregor Velkaverh, Ferrarska ulica 12, Koper, proti dolžniku Damirju Opsenica, Nazorjeva 13, Izola – Isola, ki ga zastopa zakoniti
zastopnik odvetnik Alojz Butinar, Verdijeva 7, p.p. 650, Koper – Capodistria, zaradi
izterjave 7.768,67 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Damirju Opsenica se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. VL
62730/2008 postavi odvetnik Alojz Butinar
iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 16. 11. 2011
In 18/2010
Os-4895/11
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v izvršilni zadevi upnice Tjaše Grčar, Ulica Bratov Vošnjakov 8, Celje, ki jo zasto-

pa Velimir Cugmas, odvetnik v Slovenskih
Konjicah, zoper dolžnika Romana Poljšak,
Gorica 17/a, Šmartno v Rožni dolini, zaradi izterjave 1.364,08 EUR s pripadki, dne
23. 9. 2011, sklenilo:
za začasnega zastopnika dolžnika Romana Poljšaka, Gorica pri Šmartnem 17/a,
Šmartno v Rožni dolini, se postavi odvetnica Maksimilijana Kincl Mlakar, Slomškova
ulica 3, Šmarje pri Jelšah.
Začasna zastopnica ima v postopku za
katerega je postavljen za pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika vse dotlej, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler pristojen
Center za socialno delo ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šmarjah pri Jelšah
dne 23. 9. 2011

Oklici dedičem
D 107/2011
Os-5644/11
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po Jožefu Uršiču, rojenem 2. 3.
1882 na Slapu 51, ob smrti neznanega bivališča, ki je bil razglašen za mrtvega, kot
datum smrti pa določen 24. 10. 1951.
Sodišče razpolaga s podatkom, da je
bil zapustnik poročen in je leta 1910 odšel
v Ameriko. Podatki o morebitnih otrocih in
njihovih potomcih niso znani. Sodišče razpolaga s podatkom, da je imel zapustnik
brata Alojzija in Alberta. Albert je imel hčerko
Albino (Albo) Uršič-Geržina, ta pa hčerko
Marijo Antonijo Uršič-Ladavaz, niso pa znani
podatki o morebitnih otrocih Alojzija Uršiča
in njihovih potomcih.
Glede na navedeno sodišče poziva morebitne zapustnikove otroke in njihove potomce, ter morebitne otroke zapustnikovega brata Alojzija in njihove potomce, da se
v roku enega leta od objave tega oklica
v Uradnem listu Republike Slovenije in sodni deski tega sodišča priglasijo sodišču.
Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo
zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 23. 11. 2011
D 125/2011
Os-5750/11
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 10. 4. 1917 umrlem Janezu Terčiču, starem 82 let, rojenem
v Orehovlju, nazadnje stanujočem na naslovu Vipava 159.
Dediči zapustnika niso znani, zato sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se v enem letu od
objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in sodni deski tega sodišča priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 2. 2. 2011
D 129/2011
Os-5363/11
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Antonu Nečemru, zadnje znano bivališče
Gazice 12, Cerklje ob Krki, rojenem 17. 1.
1835, umrlem 1. 1. 1875.
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Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po pokojnem Antonu Nečemru,
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 7. 11. 2011

z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega
sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pokojni Špiljak Justini se postavi Nataša
Kranjec, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 21. 9. 2011

D 331/2009
Os-5535/11
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Frančiški
Rajšp, rojeni Petek, hčeri Martina, čistilki,
rojeni 3. 3. 1926, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 20. 4. 209, iz Krčevine
pri Ptuju št. 80.
Ker se ne ve ali je kaj pokojničinih sorodnikov, ki bi bili poklicani k dedovanju,
sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD),
s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo, na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 15. 11. 2011

D 355/2011
Os-5705/11
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu teče zapuščinski postopek po pokojni Kristini Čerilogar, rojeni 29. 12. 1900, na Slapu ob
Idrijci št. 59, materi Neži Černilogar, rojeni
Lapanja in očetu Francu Černilogarju, z zadnjim stalnim prebivališčem na naslovu Via
sette fontane 99, Trst, Italija, ki je umrla
28. 6. 1994.
Ker dediči po pokojni niso znani, sodišče
s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se v roku
enega leta od njegove objave zglasijo in
uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne bo zglasil nobeden dedič, se
bo zapuščina razglasila za lastnino Republike Slovenije in izročila pristojnemu organu
Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 29. 11. 2011

D 116/2011
Os-5786/11
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 6. 6. 1958 umrlem Dežman Jožefu, rojenem 25. 2. 1906, nazadnje stanujočem Ribno št. 51, za premoženje agrarne
skupnosti.
Vsi zakoniti dediči po zapustniku niso
znani. Zato se jih poziva, da se v roku enega
leta od objave tega oklica javijo sodišču in
uveljavljajo dedno pravico, sicer bo odločeno na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 5. 12. 2011
D 101/2011
Os-5305/11
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v zapuščinski zadevi po pokojni Špiljak Justini, rojeni 24. 9. 1924, Slovenski, samski, nazadnje stalno stanujoči Kidričeva
ulica 71a, Rogaška Slatina, umrli dne 6. 10.
2010, v skladu s prvim in drugim odstavkom
130. člena in prvim odstavkom 131. člena
Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD)
dne 21. 9. 2011 sklenilo:
objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po pokojni Špiljak Justini, naj se
priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pokojni Špiljak Justini se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi

Oklici pogrešanih
N 4/2011
Os-5569/11
V nepravdni zadevi za razglasitev pogrešanih za mrtva, po predlogu predlagajočih
strank: 1. Vanja Rudman, Dolenje Skopice 33, Krška vas, 2. Aleksander Lopatič,
Dolenje Skopice 43, Krška vas, 3. Janez
Zevnik, Dolenje Skopice 53/b, Krška vas
in 4. Benjamin Baškovič, Mrzlava vas 16,
Krška vas, ki jih zastopa Božena Vučajnk,
odvetnica v Brežicah, se poziva vse, ki kaj
vedo povedati o življenju in smrti: 1. Alojz
Zorko, bivališče neznano in 2. Janez Zorko, bivališče neznano, ki ju zastopa skrbnik
za poseben primer Center za socialno delo
Brežice, po strokovni sodelavki Darinki Munič, o njuni smrti pa listinskega dokaza ni.
Morebitne podatke sporočite v roku treh mesecev po objavi tega oklica sodišču z navedbo številke N 4/2011 ali skrbnici za poseben
primer Darinki Munič, Center za socialno
delo Brežice, Cesta prvih borcev 24, Brežice, ker se bo v nasprotnem po izteku roka,
pogrešana razglasilo za mrtva.
Predlagatelji postopka so: 1. Vanja Rudman, Dolenje Skopice 33, Krška vas, 2. Ale-
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ksander Lopatič, Dolenje Skopice 43, Krška
vas, 3. Janez Zevnik, Dolenje Skopice 53/b,
Krška vas in 4. Benjamin Baškovič, Mrzlava
vas 16, Krška vas.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 23. 11. 2011
N 22/2011
Os-5735/11
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je
na predlog predlagatelja Jožefa Hozjana,
ki ga zastopa Milica Hozjan, oba stanujoča
Turnišče, Ulica Štefana Kovača 110, v teku
postopek za razglasitev pogrešanega za mrtvega, in sicer: Ivana Štefaneca, rojenega
10. 1. 1888 v Turnišču, očetu Ivanu Stefanecz in materi Anni Tivadar, Ano Štefanec,
rojeno Gornjec (Gornyecz), rojeno 24. 7.
1894 v Turnišču, očetu Gornyecz Ivanu in
materi Kücsko Borbali, oba sedaj neznanega bivališča.
Oba pogrešana se poziva, da se oglasita. Vsi drugi, ki kaj vedo o njunem življenju,
naj to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi
v roku 3 mesecev po objavi tega oglasa,
sicer bo sodišče po preteku tega roka oba
pogrešana razglasilo za mrtva.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 6. 12. 2011

Kolektivni delovni spori
X Pd 1616/2011
Os-5860/11
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikat finančnih organizacij Slovenije,
Dalmatinova ulica 4, Ljubljana in nasprotnim
udeležencem Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica d.v.z., Svet delavcev, Vošnjakova
ulica 2, Ljubljana.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni in prvi narok za glavno
obravnavo je razpisan na dan 3. februar
2012 ob 8.30, v sobi št. 7/III Delovnega in
socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva 14,
Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 14.
decembra 2011.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Babič Mihael Esperij, Ulica II. prekomorske brigade 56, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št. 50500018049, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnx‑324873
Bučar Martina, Volčkova vas 25, Šentjernej, zavarovalno polico, št. 50500080765,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnr‑324929
Kalan Renato, Hotovlje 82, Poljane
nad Škofjo Loko, zavarovalno polico, št.
50500037475 (fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnh‑324939
Marič Dejan, Jugovska 8, Odranci, zavarovalno polico, št. 50500038191, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gni‑324892
Muhič Elizabeta, Bresnica 51, Podgorci, zavarovalno polico, št. 4160100531, izdala zavarovalnica KD Življenje Slovenica.
gnz‑324921
Muhič Janez, Bresnica 51, Podgorci,
zavarovalno polico, št. 41601003661, izdala zavarovalnica KD Življenje Slovenica.
gny‑324922
Orel Andreja Saša, Stare Črnuče 3 a, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 5050021522
in št. 5050021523, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnz‑324871
Ravnikar Piera, Levstikova 3, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500073477, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnf‑324866
Strožer Ida, Sveti Lovrenc 68, Prebold,
zavarovalno polico, št. 11016202, izdala zavarovalnica Grawe d.d. gnd‑324893
Svetec Franja, Podgorje 96, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, zavarovalno polico, št.
50500026971, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d., Ljubljana. gny‑324897
Šinkovec Marjeta, Sp. Stranje 8, Stahovica, zavarovalno polico, št. 50500089734,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gne‑324942
Šinkovec Marjeta, Sp. Stranje 8, Stahovica, zavarovalno polico, št. 50500002887,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnd‑324943
Šinkovec Robert, Sp. Stranje 8, Stahovica, zavarovalno polico, št. 50500089699,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnc‑324944
Šoba Katja, Zdole 31, Zdole, zavarovalno polico, št. 50500029672 (fondpolica), izdala zavarovalnica KD. gnv‑324875
Šoba Katja, Zdole 31, Zdole, zavarovalno polico, št. 50500077142 (pokojnina), izdala zavarovalnica KD. gnu‑324876
Tehovnik Sebastijan, Sp. Preloge 21,
Slovenske Konjice, zavarovalno polico, št.
50500087572, izdala zavarovalnica KD Življenje. gne‑324867

Spričevala preklicujejo
Bartol Dominik, Zapotok 22, Ribnica,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Kočevje, izdano leta 2010. gnv‑324900

Breznik Žan, Osenca 11A, Celje, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra Celje,
smer elektrotehnik računalništva, izdani leta
2004, 2005. gnw‑324899
Derguti Tea, Franca Rozmana Staneta 2,
Kranj, indeks, št. 11240170188, izdal Inštitut in akademija za multimedije, leto izdaje
2009. gnj‑324937
Deumić Sanela, Šalek 90, Velenje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Trgovske šole (Šolski center Velenje), izdana leta 1999, 2000,
2001. gns‑324928
Deumić Sanela, Šalek 90, Velenje,
spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske šole
in obvestilo o uspehu poklicne mature
(smer ekonomski tehnik), izdajatelj Šolski
center Velenje, izdana leta 2002, 2003.
gni‑324938
Drame Miroslav, Trebče 90, Bistrica ob
Sotli, spričevalo - zaključno Steklarske šole
Rogaška Slatina (brusilec kristalnega stekla), izdano leta 1996. gnd‑324868
Grubor Željko, Gerbičeva 51, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole v Ljubljani, št. 581-1992/93, izdano leta 1993. gni‑324888
Hodzic Nijaz, 212 Runyon Ave St Louis
MO, 63125, USA, diplomo Srednje gradbene šole. gnp‑324906
Jančar Jožica, Podhojni hrib 3, Rob, spričevalo 2. letnika Srednje vzgojiteljske šole
in gimnazija Ljubljana, izdano leta 2011.
gnc‑324869
Jokič Bogdan, Kriška 22, Kranj, spričevalo 4. letnika in spričevalo poklicne mature Srednje gostinske šole v Radovljici.
gnz‑324896
Jovan Dejan, Nušičeva 14, Celje, spričevalo NPK voznik, izdajatelj Zasavska ljudska
univerza, izdano leta 2009. gnt‑324877
Jularić Anamarija, Cesta v Gorice 23,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnik Srednje
frizerske šole v Ljubljani. gnp‑324931
Koderman Gregor, Šutna 76, Kamnik,
indeks, št. 11240170049, izdala IAM.
gnl‑324935
Kogoj Janko, Blejska Dobrava 9, Blejska
Dobrava, diplomo CSUI Jesenice, izdana
leta 1992. gns‑324865
Kogovšek Gorazd, Zelena ulica 23, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Celje, št. 376, izdano leta 1996.
gnm‑324884
Kogovšek Jan, Vodnikova cesta 267,
Ljubljana, spričevala 1. 2. in 3. letnika in
obvestilo o uspehu, izdala Srednja strojna
šola v Ljubljani, izdana v letih od 2005 do
2008. gnb‑324870
Kordež Blow Urška, Jarška cesta 57,
Domžale, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
ter mature Srednje upravno administrativne
šole Ljubljana, izdano leta 2001–2005, izdano na ime Kordež. gnb‑324945
Kovačec Metka, Grabe 19, Središče ob
Dravi, spričevalo 1. in 2. letnika, izdala Kmetijska šola Ptuj, izdani leta 1997 in 1998.
gnu‑324901
Krušnik Cirnski Anja, Obrežje 49, Jesenice na Dolenjskem, spričevalo 4. letnika
Gimnazije Nova Gorica, izdano leta 2011.
gnx‑324898

Kumer Aleš, Jerebova ulica 3A, Novo
mesto, maturitetno spričevalo Gimnazije Novo mesto, št. 84, izdano leta 1983.
gnt‑324927
Kunurič Halim, Jezerski bb, 77240 Bosanska Krupa, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole, izdano leta 1980.
gno‑324932
Lah Cristian, Soboška cesta 12, Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu SPTŠ,
št. 2006-S-030, izdano leta 2006, izdano na
ime Kranjc. gng‑324940
Makari Mojca, Šalamenci 34, Puconci,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdajatelj SETUAŠ, Murska Sobota, izdano leta 1996.
gnm‑324909
Milić Miroslav, Poljanski nasip 50, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole, izdani leta 2003 in 2004.
gng‑324919
Novak Sebastijan, Spodnji Stari grad 34,
Krško, spričevalo 8. razreda Osnovne šole
Velika Dolina, št. 1. gnr‑324908
Podobnik Martina, Idrijska Bela 14C, Idrija, indeks, št. 11070029, izdala Zdravstvena fakulteta Ljubljana, leto izdaje 2007.
gnl‑324910
Puhmajer Gregor, Šarhova ulica 37, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje biotehnične šole Maribor, št. 1/VET 163, 4107, izdano
leta 2011. gns‑324878
Rakarić Mateja, Cesta Borisa Kraigherja 1, Velenje, spričevalo 2., 3. in 4. letnika Steklarske šole Rogaška Slatina (smer
steklarski tehnik), izdano leta 1994, 1995,
1986. gnp‑324881
Repič Anita, Žapuže 21, Ajdovščina, maturitetno spričevalo Šolskega centra Postojna, izdano leta 2008. gnc‑324894
Rimac Jozo, Frankovo naselje 165,
Škofja Loka, spričevalo o zaključku Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 1972. gnb‑324920
Rot Aleš, Kolodvorska ulica 12A, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2009.
gne‑324917
Rožič Tom, Muratova ulica 1A, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano leta
2011. gno‑324907
Savković Radomir, NHM 23, Sevnica,
spričevalo o opravljenem preizkusu znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij, št.
0002556, izdano leta 2011. gnh‑324889
Škorjanec Srečko, Župančičeva ulica 23,
Slovenska Bistrica, spričevalo 4. letnika
Lesarske šole Maribor, izdano leta 1980.
gnn‑324883
Todorović Suzana, Matteottijeva 6, Piran
- Pirano, spričevala Tekstilne in frizerske
srednje šole Maribor, izdana leta 1980, 1981
in 1982. gnj‑324887
Zajšek Urška, Dobletina 36, Nazarje,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Velenje, izdano leta 2010. gni‑324913
Zajšek Urška, Dobletina 36, Nazarje, obvestilo o uspehu 2. letnika Šolskega centra
Velenje, leto izdaje 2011. gnh‑324914
Zotler Anton, Klanec 15, Komenda, spričevalo 3. letnika, spričevalo o zaključnem iz-
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pitu Srednje lesarske šole, Ljubljana, izdano
leta 1990. gng‑324915
Zupan Jani, Cesta maršala Tita 45, Jesenice, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Jesenice, izdano leta 2011. gns‑324903

Drugo preklicujejo
Avmedoska Azize, Kermaunerjeva ulica 28, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19503573, izdala Ekonomska fakulteta.
gnq‑324880
Avtoprevoz Tolmin d.o.o., Poljubinj 89f,
Tolmin, dovolilnico, št. 0001491, za državo
Hrvaško, oznaka države 191. gnw‑324924
Avtoprevozništvo Mazzoni s.p., Petrovče 250, Petrovče, dovolilnico, št. 1330, za
državo Ukrajino, oznaka države 804/03.
gnj‑324912
Benedik Petra, Dolenja vas 11, Selca,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za
oblikovanje in fotografijo. gnq‑324930
Boštjan Maček s.p., Ulica talcev 5,
Šentjur, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500030804000 (za voznika O. Cherkashyn). gnr‑324879
Gaj Grgij s.p., Stara vas - Bizeljsko 76,
Bizeljsko, potrdilo za voznika Borislava Maričić, veljavno od 2. 8. 2011–31. 7. 2012,
izdajateljica OZS, št. 009301/BGD12-23258/2011, leto izdaje 2011. gnx‑324923
Glavač Primož, Prožinska vas 69, Štore,
študentsko izkaznico, št. 64090094, izdala
Fakulteta za elektrotehniko. gnh‑324918
Intereks d.o.o., Gašperšičeva ulica 9A,
Ljubljana, nalepko Gospodarske zbornice
Slovenije, ki se nanaša na nalepko taksi
table, reg. številka vozila je LJ JS-448, za
vozilo Škoda Octavia. gny‑324947

Št.

Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05,
73/05 in 55/11) neveljavne enotne žige in
izkaznice pooblaščenih inženirjev: Bojan
Podgornik, univ. dipl. inž. el., E-0106, Nikolaj
Martin Rožič, univ. dipl. inž. geod., G-0428.
Ob-5888/11
Jerant Kristina, Gabrje 10 pri Jančah,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19453980, izdala Ekonomska fakulteta.
gnb‑324895
Jović Mladen, Rimska cesta 19, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500010933010, izdal Cetis, d.o.o.
gno‑324882
Kotnik Ivan, Meža 114, Dravograd, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence
v cestnem prometu, št. 610876, izdajatelj
Ministrstvo za promet, leto izdaje 1997.
gnf‑324891
Kurent Jure, Škrljevo 1, Trebnje, študentsko izkaznico, št. 64110113, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gnn‑324933
Mednarodni transport Emil Perc s.p.,
Armeško 13, Brestanica, licenco, št.
008078/002, za vlečno vozilo, registrska
številka KK 63-80D. gng‑324890
Mlin, d.o.o., Naklo, Podbrezje 3, Naklo,
dovolilnico, številka 0001163, za državo Hrvaško, oznaka države HR. gnm‑324934
Mrak Barbara, Ljubno 133, Radovljica,
potrdilo o strokovnem izpitu, št.: SI-04/25,
za zdravstvenega tehnika, izdalo Osnovno
zdravstvo Gorenjske, 23. 7. 2004, izdano na
ime Kopina Barbara. gnk‑324886
Mujkić Mustafa, Koželjskega 6, Velenje, digitalno tahografsko kartico, št.
107050015306002, izdajatelj Cetis d.d.
gnf‑324941
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Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10,
Ptuj, licenco, številka GE 003321/00595/035,
za vozilo Mercedes benz 2538 6X4, registrska številka MB H0-18C. gnv‑324904
PETROL, Slovenska energetska družba
d.d., Dunajska 50, Ljubljana-Petrol, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PETROL
152/a, pod tem: Petrol d.d. 1527 Ljubljana,
Dunajska cesta 50. gnu‑324926
Pinter Ernest, Zabukovica 24, Griže,
študentsko izkaznico, št. 63990302, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko,
Univerza v Ljubljani. gnv‑324925
Pipan Vojko s.p., Dobravlje 40B, Dobravlje, licenco, številka 008644/001, za vozilo
O0306772, registrska številka GO A9-923.
gnz‑324946
Podobnik Martina, Idrijska Bela 14C,
Idrija, študentsko izkaznico, št. 11070029,
izdala Zdravstvena fakulteta Ljubljana.
gnk‑324911
Požar Jure, Kosovelova ulica 8D, Postojna, licenco nepremičninskega posrednika,
številka 00422, izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor. gnl‑324885
Ribnikar Kaja Marion, Rožna dolina cesta I/23A, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal
SVŠGI, Ljubljana. gnf‑324916
Rimljan d.o.o., Vegova ulica 4, Ptuj, licenco, številka GE 003384/01812/002, za
vozilo M.A.N. 19.403 FLC TS, registrska
številka MB C2-63C. gnk‑324936
Slivšek Klemen, Zdole 36 a, Krško, študentsko izkaznico, št. 22071610, izdala Fakulteta za šport v Ljubljani. gnt‑324902
Sovič Franc s.p., Florjan 256, Šoštanj,
številka 009529/005, za vozilo ALTOS 4146
K 8X4, registrska številka CE L4 - 54E.
gnu‑324905
Turšič Denis, Pot v Jele 22, Borovnica, dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska
šola in gimnazija Ljubljana. gnd‑324872
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2962

Razpisi delovnih mest

2963

Druge objave

2964

Evidence sindikatov

2971

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov

2972
2972
2973
2975

Zavarovanja terjatev

2976

Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori

2977
2977
2977
2978
2979
2979

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2980
2980
2980
2981
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