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Javni razpisi
Ob-3628/15
Na podlagi tretjega odstavka 104. člena Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07,
56/08, 4/10, 20/11, 100/11 in 111/13; v nadaljevanju:
ZUJIK) in v skladu s 6. členom Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10)
Ministrstvo za kulturo RS (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja
redni letni ciljni razpis
za sofinanciranje kinematografske distribucije
evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov
ter art kino programov za leto 2016 – JPR-KT-2016
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, Ljubljana.
Predmet razpisa je sofinanciranje kinematografske
distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih
filmov ter mreže art kinematografov v letu 2016.
I. Sklop A. Kinematografska distribucija:
1. Predmet razpisa:
– sofinanciranje kinematografske distribucije kakovostnih, umetniških, nagrajenih evropskih, avtorskih in
svetovnih kinotečnih filmov, in sicer celovečernih igranih,
animiranih ali dokumentarnih filmov,
– kinematografska distribucija komercialnih studijskih filmov ni predmet razpisa.
2. Cilj razpisa:
– sofinanciranje kinematografske distribucije kakovostnih, umetniških, nagrajenih evropskih, avtorskih in
svetovnih kinotečnih filmov, in sicer celovečernih igranih,
animiranih ali dokumentarnih filmov z namenom večje
dostopnosti in večje distribucije teh del na celotnem
ozemlju Republike Slovenije.
3. Razlaga pojmov:
– kinematografska distribucija pomeni vsako komercialno dejavnost, povezano z eksploatacijo filma v
kinematografih, to je nakup distribucijske pravice, nakup
filmskih kopij, podnaslavljanje ali sinhroniziranje kopij,
transport kopij in z distribucijo povezane promocijske
aktivnosti.
4. Splošni pogoji za sodelovanje v sklopu A
Na javni razpis v sklopu A se lahko prijavijo:
– pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so v
Republiki Sloveniji registrirani za kinematografsko distribucijo in/ali distribucijo najkasneje na dan objave razpisa
V Uradnem listu RS do vključno sklenitve pogodbe.
5. Posebni pogoji za sodelovanje v sklopu A:
– filmi, za katere lahko distributer dobi finančno
pomoč na ciljnem razpisu, morajo biti predvajani v redni

kinematografski distribuciji v kinodvoranah v Sloveniji na
najmanj 40 projekcijah najpozneje v obdobju enega leta
z začetkom kinematografske distribucije, vendar mora
z redno distribucijo začeti najpozneje do 15. 11. 2016,
– filmi, ki so bili uvrščeni v selekcijo vsaj dveh
mednarodnih festivalov in za katere prijavitelj izkazuje
pridobljeno pravico za kinematografsko distribuiranje na
ozemlju Republike Slovenije,
– posamezni prijavitelj lahko kandidira z največ
tremi projekti,
– v okviru sofinanciranega projekta mora prijavitelj
zagotoviti distribucijo in prikazovanje podnaslovljene
oziroma sinhronizirane kopije v slovenščino.
Prijavitelj mora za vsak projekt oddati samostojno
vlogo. Kolikor bo prijavitelj prijavil več kot tri projekte,
se bo obravnavalo tiste tri, ki bodo prispele prve, vse
naslednje vloge pa se zavržejo.
V primeru, da je oddanih več vlog istočasno, se
zavržejo vse vloge. Kolikor gre za dopolnitev, mora prijavitelj to označiti na ovojnici.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sklop A: kinematografska distribucija je skupaj
20.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski
postavki 131150 – art kino in nakup filmov proračuna
ministrstva za kulturo v letu 2016 v delu, ki se nanaša
na sofinanciranje kinematografske distribucije.
7. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega
projekta ne sme preseči 50 % vseh predvidenih stroškov,
ob upoštevanju 20. točke besedila razpisa in vključujoč
predvidene prihodke iz deleža od prodaje. Pri sofinanciranju distribucije filma odobreni znesek ne sme preseči
5.000 EUR.
Upravičeni stroški so:
– stroški licence, nakupa ali izdelave največ dveh
digitalnih kopij po DCI standardih filmov ali 35 mm filmskih kopij iz 1. točke besedila razpisa,
– stroški tehnične obdelave filmov iz prve alineje te
točke (prevod, podnaslavljanje, sinhroniziranje),
– stroški promocije filma,
– stroški transporta filma.
Med upravičene stroške ne spadajo:
– strošek DDV, razen v višini neuveljavljenega odbitka,
– stroški infrastrukturne nadgradnje in stroški nabave osnovnih sredstev.
8. Splošni razpisni kriteriji
V postopku izbire predlaganih projektov s področja
kinematografske distribucije bodo upoštevani naslednji
kriteriji:
– kvaliteta filma, 1-10 točk,
– kvaliteta in izvirnost promocije filma, 1 – 10 točk,
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– kritiške ocene in festivalske nagrade, 1-10 točk.
9. Obvezna dokazila so:
– obrazec št. 1 – obrazec vloge za sofinanciranje
kinematografske distribucije,
– obrazec št. 2 – finančni načrt,
– obrazec št. 3 – rekapitulacija finančnega predračuna,
– obrazec št. 4 – distribucijski načrt in promocijski
načrt za leto 2016,
– obrazec št. 5 – vsebinski opis predloga,
– izjava št. 1 – da prijavitelj ni podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti o
državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah (2004/C 244/02),
– izjava št. 2 – o maksimalnem sofinanciranju projekta do višine 70 % celotne predračunske vrednosti
projekta iz državnega proračuna ali proračuna lokalne
skupnosti ali EU,
– izjava št. 3 – izjava prijavitelja o zagotavljanju
lastnih sredstev,
– izjava št. 4 – o verodostojnosti navedenih podatkov,
– izjava št. 5 – o vseh drugih pomočeh de minimis,
ki jih je že prejel na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih 2 (dveh) poslovnih letih in v tekočem
poslovnem letu,
– izjava št. 6 – ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja (v tem primeru se vse prejšnje de
minimis pomoči kateregakoli združenega ali pripojenega
podjetja upoštevajo pri ugotavljanju ali nova pomoč de
miminis novemu ali prevzemnemu podjetju, presega
dovoljeno zgornjo mejo),
– izjava št. 7 – izjava prijavitelja s seznamom vseh,
z njim povezanih podjetij,
– izjava št. 8 – da prijavitelj ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ter nima
zapadlih neplačanih davčnih ali drugih obveznosti do
Republike Slovenije ali občine,
– dokazilo o pridobljenih licenčnih pravicah za distribucijo filma na ozemlju Republike Slovenije,
– dokazila o uvrstitvi filma na najmanj dva mednarodna festivala in o morebitnih doseženih nagradah,
– dokazila o kritiških odmevih na film.
II. Sklop B: art kino programi
10. Cilj razpisa: cilj razpisa je sofinanciranje izvajanja programov prikazovalcev, ki zagotavljajo art kino
program kontinuirano skozi vse leto z namenom spodbujanja prikazovanja evropskega in nacionalnega filma, filma kinematografij tretjih držav, avtorskega filma
in svetovnih kinotečnih filmov v okviru enakomernega
razvoja art kinematografov na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
11. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje art kino programa posameznega prikazovalca
(kinematografa).
12. Razlaga pojmov: art kino program je program
evropskega in nacionalnega filma, filma kinematografij
tretjih držav, avtorskega filma in svetovnih kinotečnih
filmov.
13. Splošni pogoji za sodelovanje v sklopu B
Na javni razpis v sklopu B se lahko prijavijo:
– pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so v
Republiki Sloveniji registrirani za kinematografsko dejavnost najkasneje na dan objave razpisa v Uradnem
listu RS do vključno sklenitve pogodbe.
14. Posebni pogoji za sodelovanje v sklopu B:
– prijavitelj deluje najmanj eno leto pred letom prijave,
– ima eno ali več platen,
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– ima predvajalno tehnično opremo, ki omogoča
izvajanje projekcij z digitalnih filmskih kopij po DCI
standardih in ali s 35 mm filmskih kopij in ki ustreza
profesionalnim standardom projekcije in udobja ali tehnično opremo za predvajanje drugih formatov, ki jih za
redno kinematografsko distribucijo posameznega filma
daje distributer,
– v okviru svoje dejavnosti izvaja izključno ali delno art kino program, kar mora biti iz vloge finančno in
vsebinsko jasno razvidno,
– poda izjavo, da bo s prejetimi sredstvi v okviru
sofinanciranega programa zagotovil najmanj 30 % projekcij iz nacionalne kinematografije in evropskih kinematografij ter kinematografij iz tretjih držav.
15. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sklop B: art kino programi je skupaj 62.793
EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 131150 art kino in nakup filmov proračuna ministrstva za leto 2016 v delu, ki se nanaša na sofinanciranje
art kino programov.
16. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta ne sme preseči 50 % vseh predvidenih
stroškov, ob upoštevanju 20. točke besedila razpisa
in vključujoč predvidene prihodke iz deleža od prodaje
vstopnic.
Odobreni znesek ne sme preseči:
– 10.000 EUR v primeru, da je prijavitelj v letu
2015 dosegel število projekcij filmov iz art kino programa nad 300 ter da enako oziroma večje število projekcij
filmov iz art kino programa načrtuje v letu 2016
– 7.500 EUR v primeru, da je prijavitelj v letu 2015
dosegel število projekcij filmov iz art kino programa do
300 ter da do te višine načrtuje število projekcij filmov
iz art kino programa načrtuje v letu 2016.
Upravičeni stroški so:
– stroški najemnine filmov iz art kino programa, ki
so v neposredni povezavi z izvedbo projekta,
– stroški promocije art kino programa, ki so v neposredni povezavi z izvedbo projekta,
– stroški najema digitalne predvajalne tehnike (formati, ki jih za redno kinematografsko distribucijo posameznega filma daje distributer), ki so v neposredni
povezavi z izvedbo projekta,
– stroški najema prostorov za kinodvorano v deležu, ki se nanaša na art kino program,
– stroški poštnine in transporta, ki so v neposredni
povezavi z izvedbo projekta,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (kinooperaterji, biljeterji), ki so v neposredni povezavi z izvedbo
projekta, v deležu, ki se nanaša na art kino program,
– režijski in materialni stroški (stroški elektrike,
ogrevanja, telefona, vzdrževanja, stroški administracije, pisarniški stroški), ki so nastali v povezavi z izvedbo projekta in predstavljajo do največ 25 % celotnih
stroškov projekta v času trajanja izvedbe projekte do
dokončanja projekta.
Med upravičene stroške ne spadajo:
– strošek DDV, razen v višini neuveljavljenega
odbitka,
– stroški investicijske nadgradnje in stroški nabave
osnovnih sredstev.
17. Splošni razpisni kriteriji
V postopku izbire predlaganih bodo upoštevani
naslednji kriteriji:
– kvaliteta art kino programa, 1–10 točk,
– kvaliteta promocije art kino programa, 1–10 točk,
– pomembnost prijavitelja glede na geografsko
zastopanost dostopnost art kino programa na celotnem
ozemlju Republike Slovenije, 1–20 točk,
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– število načrtovanih projekcij v okviru projekta,
1–5 točk:
– do 40 projekcij – 1 točka,
– od 41 projekcij do 100 projekcij – 2 točki,
– za vsakih 20 dodatnih projekcij prejme prijavitelj 1 točko, vendar je najvišje možno število točk 5.
18. Obvezna dokazila so:
– obrazec št. 1 – obrazec vloge za sofinanciranje
art kino programov,
– obrazec št. 2 – finančni načrt,
– obrazec št. 3 – rekapitulacija finančnega predračuna,
– obrazec št. 4 – distribucijski načrt z načrtom
filmskih predstav oziroma projekcij in promocijskimi
dejavnostmi za leto 2016,
– obrazec št. 5 – vsebinska predstavitev predloga,
– obrazec št. 6 – poročilo o art kino programu v
letu 2015 z navedbo števila projekcij iz art kino programa, državo izvora filmov in številom gledalcev ter
dokazili o načinu izvedene promocije v letu 2015 glede na načrtovane aktivnosti
– izjava št. 1 – da prijavitelj ni podjetje, ki izvaja
program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02),
– izjava št. 2 – o maksimalnem sofinanciranju
projekta do višine 70 % celotne predračunske vrednosti projekta iz državnega proračuna ali proračuna
lokalne skupnosti ali EU,
– izjava št. 3 – da bo s prejetimi sredstvi v okviru
sofinanciranega art kino programa zagotovil najmanj
30 % projekcij iz nacionalne kinematografije in evropskih kinematografij ter kinematografij iz tretjih držav.
– izjava št. 4 – o kontinuiranem delovanju, številu
platen, številu projekcij na teden,
– izjava št. 5 – izjava prijavitelja o zagotavljanju
lastnih sredstev,
– izjava št. 6 – o verodostojnosti navedenih podatkov
– izjava št. 7 – o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je že prejel na podlagi te ali drugih uredb de
minimis v predhodnih 2 poslovnih letih in v tekočem
poslovnem letu,
– izjava št. 8 – ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja (v tem primeru se vse prejšnje
de minimis pomoči kateregakoli združenega ali pripojenega podjetja upoštevajo pri ugotavljanju ali nova
pomoč de miminis novemu ali prevzemnemu podjetju,
presega dovoljeno zgornjo mejo),
– izjava št. 9 – izjava prijavitelja s seznamom
vseh, z njim povezanih podjetij,
– izjava št. 10 – da prijavitelj ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ter
nima zapadlih neplačanih davčnih ali drugih obveznosti do Republike Slovenije ali občine.
Prijavitelj mora v obrazcu št. 4 navesti vsaj 60 %
vseh naslovov, sicer bo vloga ocenjena z nižjim številom točk.
III. Splošni pogoji in določila za oba sklopa:
19. Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L
352, 24. 12. 2013).
Povzetek pogojev je dosegljiv na spletnem naslovu Ministrstva za finance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/de_minimis/.
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V skladu z Uredbo
– pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo
domačih proizvodov pred uvoženimi,
– skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
države, občine ali Unije,
– da se upošteva kumulacija pomoči, pri čemer se
pomoč de minimis ne sme kumulirati z državno pomočjo
v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo
za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno
kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči ter da se lahko pomoč de minimis v skladu z Uredbo kumulira v skladu z Uredbo komisije (EU)
št. 360/2012 in v skladu drugimi uredbami de minimis do
ustrezne zgornje meje,
– mora dajalec pomoči od prejemnika pomoči pred
dodelitvijo sredstev pridobiti pisno izjavo,
– da bo dajalec pomoči hranil evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a.) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b.) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
c.) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d.) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz (a) do (d)
preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za
enotno podjetje.
20. Kandidirajo lahko tudi prijavitelji, katerih delovanje se v pomembnem delu sofinancira z javnimi
sredstvi (proračuni lokalnih skupnosti), vendar skupna
višina sofinanciranja iz državnega ali lokalnih proračunov ali virov EU ne sme presegati 70 % predračunske
vrednosti projekta.
V primeru, da prijavitelj z istim projektom sodeluje
na drugih razpisih, ki zagotavljajo sredstva iz državnega
ali lokalnih proračunov ali virov EU, ali je sredstva že
pridobil bodisi na javnih razpisih bodisi v okviru rednega financiranja, mora to dejstvo najaviti v obrazložitvi
finančne konstrukcije projekta.
V primeru kršitve tega določila lahko ministrstvo
kadarkoli razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in
zahteva vračilo sredstev v skladu s pogodbo.
Na razpisu ne morejo kandidirati:
– prijavitelji z istimi projekti, s katerimi kandidirajo
na kateremkoli javnem razpisu za sredstva, ki so vezana
na proračun ministrstva za kulturo.
Kolikor bo ministrstvo ugotovilo, da je prijavitelj z istim projektom kandidiral na kateremkoli javnem razpisu
za sredstva, vezana na proračun ministrstva za kulturo,
bo vloga prijavitelja zavržena.
Prijavitelji na dan objave razpisa ne smejo biti v
stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije ali so podjetja v težavah in prejemajo pomoč
za reševanje in prestrukturiranje.
Prijavitelji, ki na dan prijave na razpis niso realizirali
pogodbenih obveznosti iz preteklih let do ministrstva,
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ali imajo neurejena pogodbena razmerja po lastni krivdi
ali neporavnane obveznosti z ministrstvom in z njegovimi posrednimi proračunskimi uporabniki (npr. Slovenski
filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Filmski studio Viba film Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije,
ipd), ne morejo kandidirati na tem razpisu oziroma ne
morejo biti sprejeti v sofinanciranje.
Prav tako ne morejo kandidirati prijavitelji, ki imajo
zapadle neplačane davčne in druge obveznosti do Republike Slovenije in občine.
21. Povzetek načina ocenjevanja projektov: kriteriji
so ovrednoteni s točkami.
Najvišje skupno število prejetih točk, ki jih lahko
posamezni ocenjevalec podeli posameznemu projektu,
je v segmentu distribucije za tri kriterije 30 točk in v segmentu art kino programa za štiri kriterije 45 točk.
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja ocenjeni višje, torej projekti, ki bodo prejeli
višje število točk po vseh kriterijih, in sicer do višine
razpoložljivih sredstev, pri čemer mora projekt za to, da
je sprejet v sofinanciranje doseči:
– najmanj 22 točk v sklopu A in
– najmanj 34 točk v sklopu B.
Vloge za projekte, ki ne bodo dosegli najmanjšega
zahtevanega števila točk, bodo zavrnjene.
Višina financiranja bo dodeljena glede na višino ocene ob upoštevanju največ 50 % sofinanciranja
predvidenih stroškov in dovoljenega najvišjega zneska financiranja, pri čemer bo strokovna komisija pri
oblikovanju predloga upoštevala ustreznost finančne
izvedljivosti predlaganega projekta. Dokončni izbor bo
opravljen v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
Ocenjevanje in ovrednotenje projektov, prispelih na
javni razpis, opravi strokovna komisija za avdiovizualno
kulturo pri ministrstvu v skladu s 119. členom ZUJIK in
Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov
(Uradni list RS, št. 43/10).
22. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je predmet razpisa, imenuje minister za kulturo.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje
vlog predlagateljev, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih
pogojev.
23. Rok za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016 oziroma v plačilnih
rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS
za leti 2016 in 2017. Dodeljena proračunska sredstva se
bodo izplačevala na podlagi izstavljenih zahtevkov za
izplačilo, katerim bodo priložene kopije računske dokumentacije za posamezne upravičene stroške.
Obdobje upravičenih stroškov celotnega projekta
je od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Upravičeni stroški morajo biti plačani v letu 2016, izjema so režijski stroški, ki
bremenijo leto 2016 in na podlagi računov, izstavljenih
v letu 2016 zapadejo v izplačilo v letu 2017, vendar ne
pozneje od 31. 1. 2017.
Sredstva se lahko porabijo le za izvedbo projekta
na podlagi uveljavljenih in izkazano upravičenih stroškov
izvedbe projekta, sofinanciranega iz sredstev državnega
proračuna.
Kot dokazilo o nastanku stroška je potrebno priložiti
verodostojna dokazila in listine o nastanku stroška (kopije računov, kopije pogodb – kopije morajo biti označene
s »kopija je enaka originalu«) ter izplačil, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta.
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V obračunski dokumentaciji prijavitelj prikaže vse
stroške, potrebne za izdelavo projekta, in na verodostojnih dokazilih prikaže odstotek, s katerim je povezana višina financiranja ministrstva. Prijavitelj je dolžan
voditi prihodke in odhodke izvedbe projekta po načelu
stroškovnega računovodstva.
Vsako dokazilo mora biti opremljeno tako, da je iz
njega razvidna neposredna povezava z izvedbo projekta. Za vsak strošek, pri katerem ministrstvo ob pregledu
zahtevka za izplačilo ne najde neposredne povezave
med nastankom stroška in izvedbo projekta, ne glede
na to, ali ta dejansko obstaja, lahko ministrstvo od prejemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila ali izjavo,
ki dokazujejo nastanek stroška za izvedbo projekta. V
primeru, da kljub pojasnilu ali izjavi neposredna povezava ni razvidna, si ministrstvo pridrži pravico, da
stroška ne prizna.
Zahtevek za izplačilo dodeljenih proračunskih
sredstev je potrebno dostaviti ministrstvu za kulturo
do vključno 1. 11. 2016. Celotno obračunsko dokumentacijo projekta je potrebno dostaviti ministrstvu ob
dokončanju projekta do 28. 2. 2017.
24. Razpis se prične dne 18. 12. 2015, zaključi pa
dne 18. 1. 2016.
25. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– razpisno dokumentacijo (obrazce, izjave, dokazila) glede na vsebino vloge,
– navodila prijaviteljem za izdelavo prijave vloge,
– vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani).
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni
strani ministrstva: http://www.mk.gov.si, prav tako pa
jo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo tudi
v vložišču ministrstva (Maistrova 10,1000 Ljubljana).
26. Oddaja in dostava prijav na razpis
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem
obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
Za vsak posamezen projekt mora prijavitelj izpolniti prijavni obrazec in prijave predložiti v ločenih
kuvertah.
Rok za oddajo vlog je 18. 1. 2016. Naslov za
oddajo vlog je: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
Ljubljana. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na
prednji strani označene s pripisom: Ne odpiraj – Prijava
na redni letni ciljni razpis za sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih
kinotečnih filmov ter art kino programov v letu 2016
(JPR-KT-2016). Na zadnji strani ovojnice je potrebno
navesti popolni naslov prijavitelja.
Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene do zadnjega dne razpisnega roka v poslovnem času ministrstva, ki je objavljen na spletni strani http://www.
mk.gov.si, oziroma priporočeno oddane na pošti zadnji
dan razpisanega roka, se bodo štele za prepozne in
bodo zavržene.
V primeru, da komisija za odpiranje vlog ugotovi,
da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno
nepopolna, bo pristojni uslužbenec pozval prijavitelja,
da jo dopolni v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Kolikor prijavitelj v petih dneh od prejema poziva
k dopolnitvi vloge ne bo dopolnil, bo vloga nepopolna
in bo zavržena.
Ministrstvo bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka zavrglo vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba.
O datumu odpiranja prispelih vlog bodo obveščeni
prijavitelji na spletni strani ministrstva. Na odpiranju prispelih vlog je lahko navzoča vsaka oseba, ki kandidira
na razpisu oziroma njen predstavnik.
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27. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in
pojasnil: Irena Ostrouška, irena.ostrouska@gov.si (tel.
01/369-59-78).
28. Strokovna komisija bo na podlagi presoje in
ocen ter razpoložljivih sredstev izdelala predlog sofinanciranih projektov. Na podlagi predloga strokovne
komisije bo minister za kulturo izdal o vsaki ustrezni
vlogi, prispeli na razpis, posamično odločbo, s katero bo
odločil o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi
sofinanciranja projekta.
Izvedba javnega razpisa, oznaka JPR-KT-2016, je
vezana na proračunske zmožnosti ministrstva, pristojnega za kulturo. V primeru, da pride do sprememb v
državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki
neposredno vplivajo na izvedbo javnega razpisa, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.
Če se zmanjša obseg sredstev za javni razpis z
oznako JPR-KT-2016, do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev javnega razpisa, lahko ministrstvo iz
tega razloga postopek javnega razpisa ustavi, oziroma
v primeru že zaključenega izbora projektov zniža obseg
sofinanciranja, spremeni ali pa prekine že sklenjene pogodbe o financiranju in izvedbi projektov.
Če se poveča obseg sredstev javnega razpisa z
oznako JPR-KT-2016, lahko ministrstvo v primeru že
zaključenega izbora projektov zviša obseg sofinanciranja že odobrenih projektov in spremeni oziroma dopolni
že sklenjene pogodbe o financiranju in izvedbi projektov
ali pa odobri financiranje projektov, ki so bili uvrščeni na
rezervno listo.
29. Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da preliminarne rezultate
razpisa posreduje javnosti, takoj po podpisu odločbe.
30. Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema odločbe o (ne)izbiri, ki jo na predlog komisije izda minister za
kulturo, vloži tožbo. Vložena tožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji.
31. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z
vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo za kulturo
Ob-3646/15
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13; v nadaljevanju: ZUJIK) 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. 38/12
in 90/12) Ministrstvo za kulturo RS objavlja
javni razpis
za izbor dvoletnih kulturnih projektov, ki jih bo na
področju uprizoritvenih umetnosti sofinancirala
Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka JPR2UPR-2016/17)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica
10, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet in področja javnega razpisa
Predmet dvoletnega projektnega razpisa, oznaka
JPR-2UPR-2016/17, je sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih
bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2016 do 2017.
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V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. Cilji razpisa: sofinanciranje je namenjeno podpori
dvoletnih kulturnih projektov na področju uprizoritvenih
umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot
vrhunski ter nujno potrebni za podporo delovanju in
razvoju vrhunskih ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja
mladih, šele uveljavljajočih se ustvarjalcev.
4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Uprizoritvene umetnosti so področje umetnosti,
ki zajema različne oblike, prakse in izraze gledališke
ustvarjalnosti, lutkovno umetnost, eksperimentalne in
raziskovalne gledališke prakse, ambientalno in ulično
gledališče ter sodobni ples in fizično gledališče.
Dvoletni projekt (v nadaljevanju: projekt) je projekt,
ki ga bo prijavitelj izvedel v letih 2016 in 2017. Je posamezna kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in
obsegu zaključena celota in izkazuje kontinuiteto delovanja. Je dostopen javnosti.
Spodbuda avtorski ustvarjalnosti je spodbuda projektom z jasnim umetniškim konceptom avtorja, ki bistveno prispevajo k raznolikosti gledališkega izraza. V
tem okviru mora avtor izvesti najmanj eno produkcijsko
formo, ministrstvo pa sofinancira tudi vse dejavnosti avtorja, ki so potrebne za realizacijo produkcijske forme.
Spodbuda mladim ustvarjalcem je spodbuda projektom, ki so namenjeni podpori razvoja mladih, šele
uveljavljajočih se ustvarjalcev. Vključuje sofinanciranje
splošnih stroškov prostora, v katerem delujejo mladi
ustvarjalci, ter osnovnih aktivnosti vsebinskega upravljanja tega prostora s strani mladih ustvarjalcev. Inkubator
je projekt z jasnim umetniškim konceptom, ki povezuje
mlade ustvarjalce in raznolike umetniške izraze ter bistveno prispeva k izboljšanju pogojev dela, razvoju in
uveljavljanju mladih ustvarjalcev na področju uprizoritvenih umetnosti.
Produkcijska forma je posamezna osnovna enota
dvoletnega projekta v okviru razpisnega področja Spodbuda avtorski ustvarjalnosti, ki je dostopna javnosti.
Avtor lahko v okviru večletnega projekta realizira eno ali
več produkcijskih form.
Upravičene osebe
Prijavitelji projektov, ki delujejo na področju razpisa
ter so ali fizične osebe oziroma samozaposleni v kulturi,
ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje
na razpisu, ali nevladne kulturne organizacije s statusom
pravne osebe (društva, ustanove in druge nevladne organizacije), katerih program ni izbran na javnem razpisu
JPR-PROG-2014-2017 in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.
Fizične osebe so osebe, ki so registrirane za opravljanje samostojne dejavnosti na področju uprizoritvenih umetnosti (samozaposleni v kulturi in samostojni
podjetniki).
Samozaposleni v kulturi (v nadaljevanju: samozaposleni) so fizične osebe (ne pravne), ki so na dan oddaje vloge na javni razpis ter v času trajanja prijavljenega
projekta vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri
ministrstvu.
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
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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.
Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani ministrstva so tisti stroški, ki so:
– nujno potrebni za kvalitetno izvedbo projekta in
so vezani izključno na izvedbo prijavljenega projekta,
– ki niso vezani na splošno delovanje izvajalca,
– 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 (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih in druga obračunska dokumentacija),
– niso in ne bodo financirani iz drugih javnih virov
(proračuna RS, proračuna lokalnih skupnosti in drugih
virov EU) (dvojno financiranje).
Finančna uravnoteženost projekta pomeni:
– uravnoteženost upravičenih stroškov projekta z
njegovimi obsegom in vsebino (zlasti glede cenovne
primernosti in stroškovne učinkovitosti),
– da so prihodki enaki odhodkom.
Celotna vrednost projekta obsega vse načrtovane
odhodke.
5. Razpisni področji: ministrstvo na razpisu razpisuje naslednji razpisni področji:
5.1. Razpisno področje: Spodbuda avtorski ustvarjalnosti
Razpisno področje je namenjeno dvoletnemu sofinanciranju realizacije vsaj ene produkcijske forme in
vseh dejavnosti avtorja, ki so potrebne za realizacijo
produkcijske forme. Avtor lahko v okviru večletnega projekta realizira eno ali več produkcijskih form. Premierno
bo realizirana v času trajanja projekta oziroma najkasneje do konca leta 2017.
5.2. Razpisno področje: Spodbuda mladim ustvarjalcem
Razpisno področje je namenjeno dvoletnemu sofinanciranju splošnih stroškov prostora, v katerem delujejo mladi ustvarjalci, ter aktivnosti vsebinskega upravljanja tega prostora s strani mladih ustvarjalcev, ki povezujejo mlade ustvarjalce in raznolike umetniške izraze,
ter z namenom izboljšanja pogojev dela, razvoja in
uveljavljanja mladih ustvarjalcev na področju uprizoritvenih umetnosti.
6. Pogoji za sodelovanje na razpisu
6.1. Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene
osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
1. ne prijavljajo projektov, ki so že bili izbrani v
sofinanciranje na javnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva za leta 2014 in 2015, na razpisih Slovenskega
filmskega centra javne agencije RS, Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti, Javne agencije za knjigo RS in
drugih ministrstev,
2. zagotavljajo dostopnost projekta javnosti,
3. so v primeru, da so bili pogodbena stranka
ministrstva v letih 2012 do vključno 2014, izpolnjevali
vse pogodbene obveznosti do ministrstva (podlaga za
ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je arhivirana dokumentacija ministrstva za leta 2012, 2013 in
2014), oziroma da nimajo drugih neizpolnjenih obveznosti do ministrstva,
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4. prijavljajo projekt, katerega zaprošeni znesek
financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki je opredeljena na razpisnem področju,
5. da so prihodki projekta enaki odhodkom projekta,
6. dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij
javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2) in
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB1),
7. da nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/11, uradno prečiščeno besedilo ZIntPK-UPB2).
Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz točke 6.1. s podpisanimi izjavami v predpisanem prijavnem
obrazcu. V primeru, da ministrstvo naknadno zahteva
originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po
posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.
6.2. Posebni pogoji:
6.2.1. Razpisno področje: Spodbuda avtorski
ustvarjalnosti
Na področje »Spodbuda avtorski ustvarjalnosti« se
lahko prijavi le prijavitelj (upravičena oseba), ki poleg
splošnih izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:
1. – je prijavitelj nevladna organizacija, ki je v obdobju 2013–2015 izvedla vsaj štiri projekte na področju
uprizoritvenih umetnosti oziroma
– je prijavitelj samozaposlen v kulturi, ki je v
obdobju 2013–2015 zasnoval in realiziral najmanj dva
projekta na področju uprizoritvenih umetnosti,
2. da prijavlja v okviru projekta najmanj eno produkcijsko formo (lahko tudi več),
3. da bo v okviru projekta izvedel najmanj 5 predstavitev ene ali več produkcijskih form v javnosti,
4. da zaprošena vsota za izvedbo projekta ne
presega 70 % celotne vrednosti projekta in obenem ne
presega 25.000,00 EUR na letni ravni,
5. da v finančni zasnovi predvidi najmanj 25% sredstev za avtorski honorar umetniku, čigar opus prijavlja
6. če je prijavitelj nevladna organizacija, sme na
razpis prijaviti največ dve vlogi za to razpisno področje.
6.2.2. Razpisno področje Spodbuda mladim ustvarjalcem
Na področje »Spodbuda mladim ustvarjalcem« se
lahko prijavi le prijavitelj (upravičena oseba), ki poleg
splošnih izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:
1. da je prijavitelj fizična oseba ali nevladna kulturna organizacija,
2. da prijavitelj, v primeru, da je fizična oseba, v
letu 2016 ne bo presegel starosti 30 let (letniki rojstva
1986 in mlajši),
3. da vsaj 80 % izvajalcev projekta v letu 2016 ne
bo preseglo starosti 30 let (letniki rojstva 1986 in mlajši),
4. da prijavitelj v letih 2016 in 2017 razpolaga s
prostorom za izvedbo projektnega sklopa »Spodbuda
mladim ustvarjalcem«,
5. da zaprošena vsota za izvedbo projekta ne
presega 85 % celotne vrednosti projekta in obenem ne
presega 12.000,00 EUR na letni ravni.
7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje
ministrica za kulturo.
Prijavitelji, ki se prijavijo na razpis s formalno nepopolno vlogo, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj
mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva k
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dopolnitvi, sicer se bo vloga 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 z izvajalcem
projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže
že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev.
Opozorilo:
1. V primeru, če se prijavitelj prijavi na ta razpis
z več vlogami, kot jih določajo posebni pogoji na posameznem prijavljenem razpisnem področju, se vse vloge
prijavitelja s tega razpisnega področja zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih ali posebnih pogojev (kot
neupravičene osebe).
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2. V primeru, če več prijaviteljev prijavi na ta
razpis isti projekt, se vloge prijaviteljev istega projekta
zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev
(kot neupravičene osebe).
8. Razpisni kriteriji
Projekt, prijavljen na projektni razpis, oznaka
JPR-2UPR-2016/17, se ocenjuje s kriteriji. Kriteriji so
ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem
kriteriju navedena najvišja možna višina prejetih točk.
Najvišje možno število vseh prejetih točk za projekt je
100 točk.
8.1. Razpisni kriteriji za razpisno področje Spodbuda avtorski ustvarjalnosti:
Spodbuda avtorski ustvarjalnosti je namenjena
dvoletnemu sofinanciranju realizacije vsaj ene produkcijske forme in vseh dejavnosti avtorja, ki so potrebne
za realizacijo produkcijske forme. Avtor lahko v okviru
večletnega projekta realizira eno ali več produkcijskih
form.

Največje
število točk

Kriterij:
1. Ocena referenčnosti avtorja

15

a. reference avtorja prijavljenega projekta na razpisnem področju v obdobju 2012-2015 (prepoznavnost
in uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti)

15

2. Ocena prijavljenega projekta

75

a. zasnova projekta: izkazovanje specifičnega avtorskega izraza (izvirnost in nadgradnja avtorskih
ustvarjalnih postopkov)

20

b. vsebinska zaokroženost projekta, relevantnost izbrane tematike ter tehtnost vsebinske obrazložitve
in utemeljitve projekta

25

c. produkcijska zahtevnost: število in obseg posameznih produkcijskih form in dejavnosti avtorja, ki so
potrebne za realizacijo produkcijske forme, ter organizacijska zahtevnost

5

d. predvidena dostopnost projekta: razpršenost izvedbe po regijah v Sloveniji in v zamejstvu,,
predvideno število obiskovalcev, promocijski načrt

10

e. prispevek projekta h kvaliteti in raznovrstnosti umetniške produkcije na področju uprizoritvene
umetnosti

5+10*

3. Ocena izvedljivosti projekta

10

a. izvedljivost projekta: sodelovanje z javnimi zavodi, sodelovanje z neinstitucionalnimi producenti,
sodelovanje s producenti iz tujine

5

b. finančna zasnova: glede na obseg in vsebino finančno realno ovrednoten in uravnotežen
projekt

5

Skupaj:

100

* Dodatnih 10 točk prejmejo prijavitelji oziroma avtorji, katerih projekt ni bil sofinanciran v obdobju 2014–2015 v okviru projektnega
sklopa Avtorski opus na podlagi razpisa JP-VP-UM 2014–2017.

8.2. Razpisni kriteriji za razpisno področje Spodbuda mladim ustvarjalcem:
Razpisno področje je namenjeno dvoletnemu sofinanciranju splošnih stroškov prostora, v katerem delujejo mladi ustvarjalci, ter aktivnosti vsebinskega upravljanja tega prostora s strani mladih ustvarjalcev, ki povezujejo mlade ustvarjalce in raznolike umetniške izraze,
ter z namenom izboljšanja pogojev dela, razvoja in
uveljavljanja mladih ustvarjalcev na področju uprizoritvenih umetnosti.
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Kriterij:
1. Ocena prijavljenega projekta
a. kakovost in raznovrstnost (npr. vaje, delavnice, pogovori, predstavitve, tematski večeri ...) predlaganih aktivnosti
b. povezovanje različnih sodobnih umetniških praks in izrazov
c. relevantnost načrtovanih vsebin, izvirnost in inovativnost projekta, tehtnost vsebinske obrazložitve
ter utemeljitve projekta
d. organizacijsko-izvedbeni načrt projekta (način izvedbe projekta, terminski plan, sestava strokovnega telesa mladih avtorjev, ki izvaja projekt)
e. dostopnost projekta in prispevek k raznovrstnosti umetniškega ustvarjanja na področju uprizoritvene
umetnosti znotraj lokalnega okolja
2. Ocena izvedljivosti projekta
a. primernost prostora, s katerim razpolaga prijavitelj, glede na vsebino, formo in obseg predlaganih vsebin
b. sodelovanje z drugimi pravnimi osebami, izvajalci kulturnih vsebin (javnimi zavodi, nevladnimi
organizacijami doma in v tujini)
c. finančna zasnova: glede na obseg in vsebino realno ovrednoten in uravnotežen projekt, stopnja
predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi
Skupaj:

Največje
število
točk
80
20
10
10
15
15 +10*
20
10
5
5
100

* Dodatnih 10 točk prejmejo prijavitelji, katerih projekt bo izveden izven Osrednjeslovenske regije.

9. Uporaba kriterijev in določitev višine sofinanciranja
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 projekt, obsega in realne finančne zahtevnosti
projekta ter okvira sredstev, ki so namenjena razpisu.
Vsebinsko ovrednotenje izvede strokovna komisija
za področje uprizoritvenih umetnosti.
Z izvajalcem izbranega projekta bo na podlagi odločbe sklenjena pogodba za obdobje trajanja razpisa.
V pogodbi za razpisno področje »Spodbuda avtorski
ustvarjalnosti« se določi tudi višina avtorskega honorarja, ki mora biti namenjena umetniku, za čigar projekt
se pogodbo sklene in ki ne sme biti manjša od 25 %
odobrenih sredstev.
Ob letnem pozivu k predložitvi enot projekta za naslednje leto ali v primeru drugih objektivnih sprememb,
ki vplivajo na pogodbeno razmerje, bo z izvajalcem
sklenjen dodatek k pogodbi, v katerem bo določen dokončen obseg projekta v posameznem letu in dokončna
višina sredstev za izvedbo projekta v določenem letu
ter opredeljene druge morebitne spremembe, vezane
na izvedbo izbranega projekta in pogodbeno razmerje.
Dokončna višina sredstev za naslednje leto se določi na
podlagi pregleda realizacije pogodbe ter okvira sredstev,
namenjenih razpisu v naslednjem proračunskem letu.
Izvajalec izbranega projekta mora skozi celotno obdobje
trajanja razpisa izpolnjevati splošne in posebne pogoje
razpisa na razpisnih področjih.
10. Predvidena vrednost sredstev
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, oznaka JPR-2UPR-2016/17, je 185.000,00 EUR na letni ravni.
Sredstva se zagotovijo s proračunske postavke 131075
– uprizoritvene umetnosti.

Ministrstvo bo v okviru razpisa, oznaka JPR-2UPR-2016/17, sofinanciralo predvidoma 14 projektov, in sicer predvidoma 12 na razpisnem področju
»Spodbuda avtorski ustvarjalnosti« in predvidoma 2
na razpisnem področju »Spodbuda mladim ustvarjalcem«.
11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena 2016 in 2017 oziroma v
plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju
proračuna RS.
Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi
o sofinanciranju kulturnih projektov, in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.
12. Razpisni rok: razpis se začne 18. 12. 2015 in se
zaključi 18. 1. 2016.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo dvoletnega razpisa, oznaka JPR-2UPR-2016/17,
– prijavni obrazci (z navedbo obveznih prilog),
Prijavitelj mora ob prijavi projekta na razpis priložiti
naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce na papirju,
– obvezne priloge k prijavnim obrazcem na papirju,
– vse prijavne obrazce tudi na priloženem elektronskem mediju (CD, DVD ali USB pomnilnik) v Wordovi
datoteki.
Prijavitelje prosimo, naj za dokazovanje referenc
in odzivov v strokovni javnosti ne prilagajo natisnjenih
spletnih strani, pač pa naj navedejo natančne spletne
naslove, ki omogočajo ogled na spletu.
Dokumentacije, ki je priložena vlogi, se ne vrača!
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, 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).
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Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva: www.mk.gov.si, kjer
najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo
razpisa, oznaka JPR-2UPR-2016/17.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
14. Oddaja in dostava vlog
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.
Vloga mora biti v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo
RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje do 18. 1.
2016, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo
RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Pošiljka mora biti poslana v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis z oznako JPR-2UPR-2016/17,
z navedbo razpisnega področja (»Spodbuda avtorski
ustvarjalnosti« ali »Spodbuda mladim ustvarjalcem«).
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja:
uradni naziv in naslov (sedež) oziroma v primeru, ko je
prijavitelj fizična oseba, ime in priimek ter naslov.
15. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali
sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto
do vključno 18. 1. 2016 oziroma do tega dne ni bila v
poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni
ministrstva, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
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.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo
najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog,
ki se bo začelo 20. 1. 2016 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 izvedba postopka
razpisa, oznaka JPR-2UPR-2016/17 vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do
sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu
ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postop-
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ka razpisa, oznaka JPR-2UPR-2016/17, je ministrstvo
dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem
proračunu oziroma finančnem načrtu ministrstva.
17. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom: Katja Jančič, tel. 369-58-01,
katja.jancic@gov.si, Vesna Jurca Tadel, tel. 369-59-63,
vesna.jurca-tadel@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 5. 1. 2016 ob 10. uri, v prostorih ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, sejna soba v pritličju.
18. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo
oziroma vpogledajo vanjo v glavni pisarni ministrstva,
Maistrova 10, Ljubljana, ali na spletnih straneh ministrstva: www.mk.gov.si, kot je navedeno pod točko 13.
Ministrstvo za kulturo
Ob-3653/15
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13; v nadaljevanju:
ZUJIK) 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. 38/12
in 90/12) Ministrstvo za kulturo RS objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področjih
umetnosti, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala
Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega
za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka
JPR-UM-2016)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica
10, Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet projektnega razpisa, oznaka JPR-UM-2016, je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2016:
– nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2014-2017 oziroma prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani
na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-UM;
– javnih zavodov, ki v letu 2015 s strani Ministrstva
niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela
in finančnega načrta za leto 2016, (razen pooblaščenih
muzejev, ki so bili pozvani za opravljanje javne službe,
v skladu s 97. členom ZVKD-1);
– ter samozaposlenih v kulturi in drugih fizičnih
oseb, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. Cilji razpisa: sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki so v
javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno
potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju in
razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju
sodelovanja večjega števila ustvarjalcev ter spodbujanju
razvoja mladih, šele uveljavljajočih se ustvarjalcev.
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4. Opredelitve pojmov
Uprizoritvene umetnosti so področje umetnosti,
ki zajema različne oblike, prakse in izraze gledališke
ustvarjalnosti, lutkovno umetnost, eksperimentalne in
raziskovalne gledališke prakse, ambientalno in ulično
gledališče ter sodobni ples in fizično gledališče.
Glasbene umetnosti so področje umetnosti, ki vključuje vse zvrsti, prakse in vsebine, ki jih druži raziskovanje zvoka in glasbeno ustvarjanje ter balet. Sem sodijo
tradicionalne glasbene zvrsti, ki so se razvijale skozi
dolgo zgodovino glasbene umetnosti: opera, komorna
in orkestralna glasba, etno glasba, zborovsko petje in
glasbeno-scenske predstave, kot tudi vsi sodobni načini
glasbenega in baletnega izražanja.
Vizualne umetnosti so področje umetnosti, ki zajema različne oblike, postopke in izraze likovne ustvarjalnosti in vključuje slikarstvo, kiparstvo, grafiko, ilustracijo,
fotografijo, video, arhitekturo in oblikovanje ter vse sodobne ustvarjalne in raziskovalne likovne prakse.
Intermedijske umetnosti so področje umetnosti, ki
se navezuje na sodobne umetniške prakse, ki v raziskovanju novih izraznih možnosti in ob načelu spajanja (v nasprotju z analogno interdisciplinarnostjo in
multimedijo) segajo preko meja etabliranih umetnostnih
zvrsti, pri čemer se kreativno in v polemičnem družbenem kontekstu navezujejo na uporabo novih tehnologij,
novih medijev, segajo pa tudi na presečišče znanosti in
umetnosti. V praksi se najbolj pogosto manifestirajo kot
intermedijska instalacija, razstava in interaktivni performans ter intervencija v javnem prostoru.
Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po
zasnovi, vsebini, izvedbi in obsegu zaključena celota,
kar je mogoče razbrati iz prijaviteljevih v celoti izpolnjenih prijavnih obrazcev in obveznih prilog. Je dostopen
javnosti in bo izveden v letu 2016.
Postprodukcija zajema celoten načrtovani obseg
realizacije ponovitev in gostovanj projekta v letu 2016.
Koprodukcija je enakovreden odnos dveh ali več
izvajalcev (nevladne in zasebne kulturne organizacije
s statusom pravne osebe, javni zavodi), ki združijo kreativne potenciale in sredstva za uresničitev skupnega
projekta (dodatni finančni vložek ni vezan na njihov
siceršnji vložek v prostoru, tehniki, kadrih ali storitvah).
Koprodukcija pomeni, da so vsi partnerji odgovorni za
realizacijo projekta, prijavitelj koprodukcije pa je le eden
(izvršni producent), čeprav vsi partnerji delijo enako odgovornost glede izvedbe koprodukcijskega projekta in
so upravičeni do enakovrednih skupnih referenc.
Koprodukcijska razmerja ureja podpisana izjava,
v kateri so jasno opredeljene odgovornosti in dolžnosti
posameznega partnerja ter natančno razmejene vse
obveznosti (finančne, vsebinske, kadrovske, izvedbene). Podpisana izjava med koprodukcijskimi partnerji
je obvezna priloga k prijavi koprodukcijskega projekta.
Soorganizatorstvo je odnos prijavitelja kot nosilca
projekta, in drugih soorganizatorjev (nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe, javni
zavodi, posamezniki, samozaposleni na področju kulture), 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
pa nosi izključno prijavitelj. Podpisana izjava soorganizatorja je obvezna priloga k prijavi projekta, ki vključuje
soorganizatorje.
Upravičene osebe na razpisnem področju so prijavitelji projektov, ki delujejo na razpisnih področjih, ter
izpolnjujejo splošne in posebne pogoje na področju, na
katerega se prijavljajo.
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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.
Samozaposleni v kulturi (v nadaljevanju: samozaposleni) za potrebe Javnega razpisa za izbor kulturnih
projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2016
sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, so fizične osebe (ne pravne), ki so
na dan oddaje vloge na javni razpis vpisane v razvid
samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu.
Prijavitelj projekta je odgovorni izvajalec, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje na razpisu in bo v morebitni sklenjeni pogodbi naveden kot pogodbena stranka.
Odgovorna oseba prijavitelja projekta je odgovorni
nosilec projekta, ki poslovno in vsebinsko predstavlja
in zastopa kulturno organizacijo, oziroma posameznik
v vlogi avtorja.
Razstavnina je avtorski honorar umetniku, ki javno
predstavi svoja umetniška dela v okviru razstavnega ali
performativnega projekta. Ministrstvo ga uvršča med
obvezne stroške na področjih vizualnih in intermedijskih umetnosti in določa najnižje bruto obsege: najmanj
500,00 EUR za osebno razstavo ali osebni performativni
projekt iz tekoče produkcije, najmanj 1.500,00 EUR za
pregledno razstavo ali pregledni performativni projekt
in najmanj 3.000,00 EUR za retrospektivno razstavo ali
retrospektivni performativni projekt. V primeru skupinske razstave se vsaj 15 % pogodbene vrednosti nameni
sodelujočim umetnikom. Razstavnine brez posebnega
pisnega dogovora z avtorjem ni dopustno nadomestiti s
produkcijskim vložkom ali katalogom.
Odprti ateljeji so začasni produkcijski in predstavitveni prostori, ki niso razstavišča, lahko pa kot bivalne
ali delovne enote za določen čas (vsaj 14 dni zdržema,
razen sobote in nedelje) služijo javnim kulturnim projektom na področju vizualnih umetnosti. Namenjeni so
posameznikom in skupinam, po statusu fizičnim in pravnim osebam za komunikacijo z javnostjo prek različnih
razstavnih in popularizacijskih dogodkov.
Referenčna prizorišča so tiste galerije in drugi prireditveni prostori, ki so se v preteklosti uveljavili prek
razstavnih in performativnih dogodkov s področij vizualnih oziroma intermedijskih umetnosti in pri katerih so
udeleženi strokovnjaki s teh področij (referenčni kustosi
in kuratorji). To izkazujejo z medijskimi odzivi in CV strokovnjakov, ki sodijo med obvezne priloge.
Referenčni kustosi in kuratorji za področje sodobnih
vizualnih in intermedijskih umetnosti so strokovnjaki, ki
so s svojim delom v preteklosti izkazali usposobljenost
za kritiško presojo, proučevanje in promocijo sodobnih
vizualnih oziroma intermedijskih umetnosti. To izkazujejo s CV, ki sodijo med obvezne priloge.
Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani ministrstva so tisti, ki so:
– nujno potrebni za kvalitetno izvedbo projekta in
so vezani izključno na izvedbo prijavljenega projekta,
– niso vezani na splošno delovanje izvajalca,
– opredeljeni v prijavi prijavitelja,
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– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja,
zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– dejansko nastali,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih in druga obračunska dokumentacija),
– niso in ne bodo istočasno financirani od drugih
sofinancerjev projekta (dvojno financiranje).
Finančna uravnoteženost projekta pomeni:
– uravnoteženost upravičenih stroškov projekta z
njegovim obsegom in vsebino (zlasti glede cenovne
primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– da so prihodki enaki odhodkom.
Celotna vrednost projekta obsega vse načrtovane
odhodke.
5. Razpisna področja
Ministrstvo razpisuje naslednja razpisna področja
in podpodročja:
5.1. Področje: Uprizoritvene umetnosti
Ministrstvo na področju uprizoritvenih umetnosti
razpisuje štiri podpodročja:
5.1.1. Podpodročje: Produkcija
So projekti, katerih premiera in postprodukcija bosta
realizirani v letu 2016. Projekt v prijavi pomeni celoten
načrtovani obseg realizacije produkcije s postprodukcijo
projekta (premiera v Sloveniji v letu 2016 s ponovitvami
in gostovanji v letu 2016).
5.1.2. Podpodročje: Postprodukcija
Postprodukcija zajema celoten načrtovani obseg
realizacije postprodukcije (ponovitve in gostovanja v
letu 2016) projektov, premierno izvedenih do vključno
31. 12. 2015.
5.1.3. Podpodročje: Prvi avtorski projekt
Prvi avtorski projekt je neposredna podpora za
ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi in omogočanje
kvalitetne umetniške produkcije na področju uprizoritvenih umetnosti. Je projekt avtorja, čigar projekti še niso
bili sofinancirani na področju uprizoritvene umetnosti iz
proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo. Projekt je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena
avtorska celota in bo prvič izveden v letu 2016.
5.1.4. Podpodročje: Prvi projekt producenta
Prvi projekt producenta je neposredna podpora za
ustvarjalno delo pravnih oseb in samozaposlenih v kulturi in omogočanje kvalitetne umetniške produkcije na
področju uprizoritvenih umetnosti. Je projekt producenta, čigar projekti še niso bili sofinancirani na področju
uprizoritvenih umetnosti iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo, in bo prvič izveden v
letu 2016.
5.2. Področje: Glasbene umetnosti
Ministrstvo na področju glasbene umetnosti razpisuje šest podpodročij:
5.2.1. Podpodročje: Organizacija koncertov in glasbenoscenskih predstav
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju koncertov in glasbeno scenskih predstav, ki bodo izvedeni
v Sloveniji v letu 2016. Prijavljeni so lahko posamični koncerti in glasbenoscenske predstave ali pa serije
dogodkov, v obliki glasbenih festivalov ali koncertnih
ciklov. Izvajalci koncertov in glasbenoscenskih predstav
so lahko domači ali tuji. Organizacija glasbeno scenskih
predstav obsega premiero in njene ponovitve v letu
2016. Koncerti v zasebnih prostorih organizatorja morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi predpisi, ki veljajo
za javne prireditve. Organizator mora zagotavljati javno
dostopnost (najmanj 30 obiskovalcev).
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5.2.2. Podpodročje: Mednarodna gostovanja v tujini
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju mednarodnih gostovanj slovenskih glasbenih ustvarjalcev in
izvajalcev v tujini. Prijavljena so lahko posamična gostovanja ali pa serija gostovanj v obliki koncertnih turnej.
Prijavi mednarodnega gostovanja v tujini je potrebno
priložiti podpisano in žigosano vabilo gostitelja iz tujine.
5.2.3. Podpodročje: Naročila izvirnega glasbenega
dela ali koreografije
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju novih
glasbenih del ali koreografij slovenskih ustvarjalcev.
Vsako naročeno delo mora biti javno izvedeno in arhivirano v letu 2016. Kolikor novo delo prijavlja ustvarjalec
sam, mora vlogi pridati izjavo izvajalca o načrtovani
izvedbi projekta. Prijava novega glasbenega dela mora
biti usklajena s priporočenim tarifnikom za avtorske honorarje za nova glasbena dela in koreografije, ki je del
priloge tega razpisnega besedila. Prijavi naročila izvirnega glasbenega dela ali koreografije je potrebno priložiti
izdelano partituro oziroma zapis koreografije.
5.2.4. Podpodročje: Glasbeno založništvo
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju glasbenih
izdaj slovenskih glasbenih ustvarjalcev in izvajalcev. Zajema izdajanje nosilcev zvoka, notnega gradiva ter zvočnih in notnih izdaj v pretočni obliki. Vsaka izdaja mora
biti javno dostopna. Prijavi glasbene izdaje je potrebno
priložiti zvočni (demo) ali notni zapis, vsaj v eni tretjini
predvidene celote izdaje.
5.2.5. Podpodročje: Avtorski projekt
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju avtorskih
projektov slovenskih glasbenih ustvarjalcev. Avtorski
projekt je celovita in zaokrožena celota ustvarjalnega in
raziskovalnega dela na področju glasbene umetnosti,
ki mora biti ob zaključku javno predstavljeno in arhivirano. Podpodročje je namenjeno posameznikom, ki imajo
status samozaposlenega v kulturi na področju glasbene
umetnosti.
5.2.6. Podpodročje: Delovne štipendije
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju delovnih
štipendij samozaposlenih v kulturi, ki opravljajo poklic s
področja glasbenih umetnosti, in ki v letu 2016 ne bodo
dopolnili 36 let (letnik 1981 in mlajši). Namen delovne
štipendije je spodbujanje ustvarjalnega in raziskovalnega dela ter mobilnosti posebej nadarjenih mladih ustvarjalcev v glasbenih umetnostih. Vrednost sofinancirane
delovne štipendije je 5.000 EUR.
5.3. Področje: Vizualne umetnosti
Ministrstvo na področju vizualnih umetnosti razpisuje tri podpodročja:
5.3.1. Podpodročje: Odprti ateljeji
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju začasnih
projektnih in razstavnih prostorov v Sloveniji, ki niso
galerije in so z namenom priprave in promocije novih
monografskih ali skupinskih projektov za določen čas
odprti strokovni in širši javnosti (glej opredelitve pojmov
pod točko 4). Sodelujoči umetniki lahko kot fizične osebe
zaprosijo le za svoj avtorski honorar.
5.3.2. Razstavni in festivalski projekti
Podpodročje je namenjeno organizaciji razstavnih
in festivalskih projektov ali udeležbi pravnih in fizičnih
oseb pri razstavnih in festivalskih projektih v slovenskem
in v mednarodnem prostoru, ki so nacionalnega pomena. Sodelujoči umetniki lahko kot fizične osebe zaprosijo
le za svoj avtorski honorar.
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki vključujejo širši nabor sodelujočih avtorjev, strokovnjakov in
producentov iz Slovenije in zamejstva in pregledne monografske razstave slovenskih in v Sloveniji delujočih
vizualnih umetnikov.
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5.3.3. Podpodročje: Delovne štipendije
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju delovnih
štipendij samozaposlenih v kulturi, ki opravljajo poklic s
področja vizualnih umetnosti, in ki v letu 2016 ne bodo
dopolnili 36 let (letnik 1981 in mlajši). Namen delovne
štipendije je spodbujanje ustvarjalnega in raziskovalnega dela ter mobilnosti posebej nadarjenih mladih ustvarjalcev v vizualnih umetnostih. Vrednost sofinancirane
delovne štipendije je 5.000 EUR.
5.4. Področje: Intermedijske umetnosti
Ministrstvo na področju intermedijskih umetnosti
razpisuje štiri podpodročja:
5.4.1. Podpodročje: Produkcija in postprodukcija
v Sloveniji
Podpodročje je namenjeno prvi izvedbi intermedijskega projekta na območju RS ali v zamejstvu, ki je
po obsegu enovit, časovno in izvedbeno pa zaključena
celota, je dostopen javnosti in bo izveden v letu 2016.
Postprodukcija v Sloveniji in zamejstvu obsega ponovitve prvoizvedenega projekta.
5.4.2. Podpodročje: Postprodukcija na referenčnih
prizoriščih v tujini
Podpodročje je namenjeno gostovanju projekta slovenske produkcije (po prvotni izvedbi v Sloveniji) na
referenčnem prizorišču v tujini. Vabilo tujega partnerja
je obvezna priloga vlogi prijavitelja. Poleg omejitve zaprošenega zneska, navedene v osmi točki posebnih
pogojev 6.2.4.1., lahko prijavitelj zaprosi za največ 50 %
celotne vrednosti gostovanja. Pravne osebe lahko zaprosijo za sofinanciranje organizacije gostujočega projekta, umetniki pa le za svoj avtorski honorar za lasten
projekt.
5.4.3. Podpodročje: Prvi avtorski projekt
Prvi avtorski projekt je neposredna podpora za
ustvarjalno delo mlajših samozaposlenih v kulturi ki v
letu 2015 ne bodo dopolnili 30 let in jim brez projektnih
izvedbenih referenc omogoča izvedbo lastnega umetniškega projekta na področju intermedijskih umetnosti.
5.4.4. Podpodročje: Delovne štipendije
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju delovnih
štipendij samozaposlenih v kulturi, ki opravljajo poklic s
področja intermedijskih umetnosti in ki v letu 2016 ne
bodo dopolnili 36 let (letnik 1981 in mlajši). Namen delovne štipendije je spodbujanje ustvarjalnega, raziskovalnega in samoizobraževalnega dela ter s tem povezane mobilnosti posebej nadarjenih intermedijskih ustvarjalcev, brez odvisnosti od izvedbe konkretnih projektov.
Vrednost sofinancirane delovne štipendije je 5.000 EUR.
Delovna štipendija ni namenjena neposredni umetniški
produkciji.
Na intermedijskem področju bodo prednostno
obravnavani projekti, ki v vsebinski utemeljitvi in izvedbenem načrtu izkazujejo skladnost s cilji razpisa, se
navezujejo na uporabo sodobnih tehnologij, zajemajo
različne oblike, prakse in izraze na presečišču sodobne
raziskovalne umetnosti v povezavi z znanostjo ter izkazujejo načrtovanje postprodukcij.
6. Pogoji za sodelovanje na razpisu
6.1. Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene
osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da kot javni zavodi v letu 2015 s strani Ministrstva
niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela
in finančnega načrta za leto 2016 (razen pooblaščenih
muzejev ki so bili pozvani za opravljanje javne službe
skladno s 97. členom ZVKD-1) ali da kot prijavitelji
projekta javnih kulturnih programov niso bili izbrani na
javnem razpisu JPR-PROG-2014-2017 oziroma njihovi
prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kul-
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turnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z
oznako JPR-VP-UM-2014-2017;
– da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani
v letu 2016;
– zagotavljajo dostopnost projekta javnosti;
– so v primeru, da so bili pogodbena stranka Ministrstva v letih 2013, 2014 in 2015 izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do Ministrstva (podlaga za ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je arhivirana
dokumentacija Ministrstva za leta 2013, 2014 in 2015);
– prijavljajo projekt, katerega zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih
sredstev, ki je opredeljena na razpisnem področju oziroma podpodročju;
– da so prihodki projekta enaki odhodkom projekta;
– ne prijavljajo projektov, ki so že bili izbrani na
programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva za obdobje od leta 2014 do vključno 2017, na
razpisih Slovenskega filmskega centra javne agencije
RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne
agencije za knjigo RS in drugih ministrstev;
– dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom
objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva,
skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1);
– da isti projekt prijavlja le en prijavitelj;
– da nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– da vlogo na razpisno podpodročje Delovne štipendije prijavljajo posamezniki s statusom samozaposlenega v kulturi na področju glasbene umetnosti (na
razpisnem področju Glasbene umetnosti), na področju
intermedijske umetnosti (na razpisnem področju Intermedijske umetnosti) oziroma na področju likovne umetnosti (na razpisnem področju Vizualne umetnosti), ki v
letu 2015 ne bodo dopolnili 36 let (letnik 1980 in mlajši)
in niso bili prejemniki delovne štipendije v letih 2013,
2014 in 2015;
– da je vloga, vključno z naslovom, v celoti napisana v slovenskem jeziku.
Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz točke 6.1. s podpisanimi izjavami v predpisanem prijavnem
obrazcu. V primeru, da Ministrstvo naknadno zahteva
originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po
posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.
6.2. Posebni pogoji:
6.2.1. Področje: Uprizoritvene umetnosti
Na področje uprizoritvene umetnosti se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki, poleg splošnih,
izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:
6.2.1.1. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem podpodročju Produkcija:
Na razpis se lahko na podpodročju Produkcija prijavijo prijavitelji,
– ki so kadarkoli v obdobju 2013–2015 realizirali
vsaj tri produkcije s področja uprizoritvene umetnosti;
– ki prijavljajo največ dva projekta, ki bosta premierno izvedena v letu 2016;
– ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 50 %
celotne vrednosti projekta in za največ 11.000,00 €.
6.2.1.2. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem podpodročju Postprodukcija:
Na razpisu se lahko na podpodročju Postprodukcija
prijavijo prijavitelji,
– ki so nosilci oziroma producenti projekta (in ne
zgolj organizatorji postprodukcije);
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– ki v okviru enega prijavljenega projekta, premierno izvedenega do vključno 31. 12. 2015 zaprošajo
za sofinanciranje najmanj petih njegovih ponovitev (postprodukcije) v Sloveniji ali najmanj petih njegovih ponovitev (postprodukcije) v Sloveniji in v mednarodnem
prostoru ali najmanj treh njegovih ponovitev (postprodukcije) v mednarodnem prostoru;
– ki prijavljajo največ dva projekta, ki bosta v celoti
realizirana v letu 2016;
– ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 50 %
celotne vrednosti projekta in za največ 10.000,00 €.
6.2.1.3. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem podpodročju Prvi avtorski projekt:
Na razpis se lahko na podpodročju Prvi avtorski
projekt prijavijo prijavitelji:
– ki kot avtorji (fizične osebe) še niso bili sofinancirani na področju uprizoritvene umetnosti iz proračuna
Republike Slovenije, namenjenega za kulturo;
– ki kot avtorji prijavljajo največ en prvi projekt;
– ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 70 %
celotne vrednosti projekta in za največ 6.000,00 €.
6.2.1.4. 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 niso bili
ustanovljeni/registrirani pred letom 2011 in prijavljajo
največ en prvi projekt ali
– producenti (samozaposleni na področju kulture,
vpisani v razvid ministrstva), ki prijavljajo največ en prvi
projekt;
– ki prijavljajo projekt s področja uprizoritvene umetnosti, ki bo premierno in v celoti realiziran v letu 2016;
– ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 70 %
celotne vrednosti projekta in za največ 6.000,00 €.
6.2.2. Področje: Glasbene umetnosti
Na področje glasbene umetnosti se lahko prijavijo
le prijavitelji (upravičene osebe), ki, poleg splošnih, izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:
– da posamezen prijavitelj na razpisno področje
Glasbene umetnosti prijavlja samo en projekt;
– da so v obdobju 2013–2015 izvedli vsaj tri projekte z razpisnega podpodročja, ki ga prijavljajo na razpis
na razpisnem področju Glasbene umetnosti (velja za
vsa podpodročja razen za podpodročji Avtorski projekt
in Delovne štipendije);
– da v posamezni vlogi na razpisnem podpodročju
Organizacija koncertov in glasbenoscenskih predstav v
Sloveniji zaprošajo za največ 10.000 EUR in hkrati največ 70 % celotne vrednosti projekta;
– da v posamezni vlogi na razpisnem podpodročju
Mednarodno gostovanje v tujini zaprošajo za največ
4.000 EUR in hkrati največ 50 % celotne vrednosti projekta;
– da v posamezni vlogi na razpisnem podpodročju Naročila novih glasbenih del in koreografij zaprošajo za vrednost, ki je skladna s priporočenim
tarifnikom o avtorskih honorarjih za nova glasbena
dela in koreografije (tarifnik je del priloge razpisne
dokumentacije);
– da v posamezni vlogi na razpisnem podpodročju
Glasbeno založništvo zaprošajo za največ 5.000 EUR in
hkrati največ 70 % celotne vrednosti projekta;
– da v posamezni vlogi na razpisnem podpodročju
Avtorski projekti zaprošajo za največ 4.000 EUR in hkrati
največ 90 % celotne vrednosti projekta;
– da vlogo na razpisno podpodročje Avtorski projekti prijavljajo posamezniki s statusom samozaposlenega
v kulturi na področju glasbene umetnosti;

Št.

98 / 18. 12. 2015 /

Stran

2149

– da vlogo na razpisno podpodročje Delovne štipendije prijavljajo posamezniki s statusom samozaposlenega v kulturi na področju glasbene umetnosti;
6.2.3. Področje: Vizualne umetnosti
Na področje vizualnih umetnosti se lahko prijavijo
le prijavitelji (upravičene osebe) ki, poleg splošnih, izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:
6.2.3.1. Odprti ateljeji
– da so pravne ali fizične osebe in so kot take v
obdobju 2014–2015 pretežno delovale na področju vizualnih umetnosti;
– da na področju vizualnih umetnosti prijavijo samo
en projekt;
– da, če se prijavijo kot pravne osebe, zagotavljajo
strokovno izvedbo projekta (obvezna priloga: izjava prijavitelja, da zaposluje ali pogodbeno angažira kustosa,
razen ko je prijavitelj stanovsko društvo kustosov/kuratorjev/likovnih kritikov);
– da prijavijo projekt, katerega zaprošena vsota ne
presega 3.000,00 EUR in hkrati znaša največ 50 % celotne vrednosti projekta;
– da, če se prijavijo kot pravne osebe upoštevajo
najnižje zneske razstavnin/avtorskih honorarjev in jih v
finančni konstrukciji razstavnega projekta tudi izrecno
navedejo (glej točko 4). Izplačilo razstavnin/avtorskih
honorarjev je obvezen strošek projekta in ga ni mogoče
nadomestiti z drugimi plačili ali ugodnostmi.
– da prijavijo projekt, ki bo vsaj 14 dni zdržema
(razen ob sobotah in ob nedeljah) in 10 ur v tednu odprt
za javnost.
6.2.3.2. Razstavni in festivalski projekti
– da so pravne ali fizične osebe in so kot take
v obdobju 2014–2015 pretežno delovale na področju
vizualnih umetnosti in v tem času samostojno izvedle
(pravne osebe) ali bile vključene (fizične osebe) v vsaj
tri razstavne projekte na referenčnih prizoriščih;
– da na razpisnem področju Vizualne umetnosti
prijavijo samo en razstavni projekt;
– da zagotavljajo strokovno izvedbo projekta (obvezna priloga: izjava prijavitelja ali soorganizatorja, da
zaposluje oziroma pogodbeno angažira kustosa, razen
ko je prijavitelj stanovsko društvo kustosov/kuratorjev/likovnih kritikov);
– da, če se prijavijo kot fizične osebe, prijavijo samo
svoj avtorski honorar;
– da prijavijo projekt, katerega zaprošena vsota ne
presega 6.000,00 EUR in hkrati znaša največ 50 % celotne vrednosti projekta;
– da, če se prijavijo kot pravne osebe, upoštevajo najnižje zneske razstavnin/avtorskih honorarjev in
jih v finančni konstrukciji projekta tudi izrecno navedejo. Izplačilo razstavnin/avtorskih honorarjev je obvezen
strošek projekta in ga ni mogoče nadomestiti z drugimi
plačili ali ugodnostmi.
6.2.3.3. Delovne štipendije
– da na razpisnem področju Vizualne umetnosti
prijavijo samo en projekt;
– da so imeli v obdobju 2014–2015 vsaj tri osebne
razstave doma in/ali v tujini ali bili vključeni v isto število
selekcioniranih razstavnih projektov.
Vrednost delovne štipendije je 5.000,00 EUR bruto.
Ministrstvo bo v letu 2016 na področju vizualnih umetnosti financiralo predvidoma pet delovnih štipendij.
6.2.4. Področje: Intermedijske umetnosti
Na področje intermedijskih umetnosti se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki poleg splošnih,
izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:
6.2.4.1. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem podpodročju Produkcija in postprodukcija v
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Sloveniji ter Postprodukcija na referenčnih prizoriščih
v tujini:
– da so v obdobju 2014–2015 pretežno delovali na
področju intermedijske umetnosti in so kadarkoli v tem
obdobju na referenčnih prizoriščih izvedli vsaj 3 avtorske
projekte na področju intermedijske umetnosti;
– da najvišja zaprošena vsota za projekt, prvič izveden v slovenskem kulturnem prostoru, znaša največ
7.000,00 EUR in ne presega 70 % celotne vrednosti
projekta;
– da na razpisno področje intermedijskih umetnosti
prijavljajo največ en projekt;
– da za isti projekt na razpis poda vlogo le en prijavitelj;
– da v primeru, da je prijavitelj fizična oseba, zaproša izključno za sofinanciranje lastnega avtorskega
honorarja za lasten avtorski projekt (avtorski honorar
lahko vsebuje tudi predvidene materialne in potne stroške prijavitelja);
– da kot prijavitelji postprodukcije na referenčnih
prizoriščih v tujini izkazujejo originalno vabilo tujega organizatorja ali producenta;
– da kot prijavitelji postprodukcij na referenčnih prizoriščih v tujini zaprošajo za največ 3.500,00 € in največ
50 % celotne vrednosti projekta;
6.2.4.2. Posebni pogoji za sodelovanje na podpodročju Prvi avtorski projekti:
– da se prijavljajo samostojno kot avtorji lastnega
projekta (projekta ne prijavljajo kot soavtorji ali producenti), ki bo izveden v slovenskem kulturnem prostoru;
– da so v času prijave na razpis vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi na področju intermedijske
umetnosti;
– da na razpisno področje intermedijskih umetnosti
prijavljajo le en projekt, ki je je po vsebini, časovni zasnovi in obsegu zaključena avtorska celota in bo prvič
izveden v letu 2016;
– da za izvedbo projekta zaprošajo največ za
3.500,00 € in ne presegajo 70 % celotne vrednosti projekta.
6.2.4.3. Podpodročje Delovne štipendije
– da se prijavljajo samostojno kot avtorji na intermedijskem področju;
– da se prijavljajo na intermedijsko področje le z
enim projektom, oziroma delovno štipendijo;
– da so v obdobju 2014–2015 v slovenskem kulturnem prostoru izvedli vsaj tri samostojne avtorske
intermedijske projekte;
– da v času prijave na razpis niso v funkciji odgovorne osebe pravnih oseb ali producenta, ki se prijavljajo
na ta razpis.
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Vrednost delovne štipendije je 5.000,00 EUR bruto.
Ministrstvo bo v letu 2016 na področju intermedijskih
umetnosti financiralo predvidoma dve delovni štipendiji.
7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje
ministrica za kulturo.
Prijavitelji, ki se prijavijo na razpis s formalno nepopolno vlogo, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj
mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva k
dopolnitvi, sicer se bo vloga štela za nepopolno. 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 z izvajalcem
projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže
že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev.
Opozorilo:
1. V primeru, da se prijavitelj prijavi na ta razpis z
več vlogami, kot jih določajo splošni ali posebni pogoji
na posameznem razpisnem področju ali podpodročju,
se vse vloge prijavitelja zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih ali posebnih pogojev (kot neupravičene
osebe).
2. V primeru, da več prijaviteljev prijavi na ta razpis
isti projekt, se vse vloge prijaviteljev istega projekta
zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev
(kot neupravičene osebe). Izjema je podpodročje odprtih ateljejev (vizualne umetnosti), kjer avtorji, ki imajo
ateljeje v isti stavbi ali v zaključenem kompleksu lahko
nastopijo skupaj, a prijavijo vsak svoj avtorski honorar.
Upravičenost mora biti jasno razvidna iz vsebinske
utemeljitve.
3. V primeru, da se prijavitelj prijavi s projektom, ki
vsebinsko ne sodi na razpisno področje oziroma podpodročje in ga strokovna komisija ne more oceniti s kriteriji,
navedenimi v razpisnem besedilu pod točko 8, se zavrže
kot vloga neupravičenega prijavitelja.
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
Zahtevnejše slikovno gradivo naj bo citirano v tiskani
vlogi, vsebovano pa v elektronski vlogi.
8. Razpisni kriteriji
Projekti, prijavljeni na projektni razpis z oznako
JPR-UM-2016, se ocenjujejo na podlagi kriterijev.
8. 1. Uprizoritvene umetnosti:
8.1.1. Razpisni kriteriji za podpodročje Produkcija

Kriterij:
1. Reference prijavitelja projekta in soorganizatorjev v obdobju 2013–2015 (aktivnosti in dosežki prijavitelja,
prepoznavnost in uveljavljenost prijavitelja in soorganizatorja v strokovni javnosti)
2. Reference avtorjev in izvajalcev (aktualna in kakovostna ponudba avtorja, avtorskih skupin ter ostalih
izvajalcev in podizvajalcev projekta)
3. Izkazovanje ustvarjalnosti v zasnovi in načrtovani izvedbi projekta:
– razvoj in nadgradnja umetniških ustvarjalnih postopkov (10 točk)
– relevantnost izbrane tematike (10 točk)
– vsebinska zaokroženost in celovitost projekta (10 točk)
4. Produkcijska zahtevnost (obseg produkcije, organizacijska zahtevnost, predvideno število sodelujočih)
5. Dostopnost projekta: predvideno število obiskovalcev, izdelanost plana produkcije in postprodukcije v letu
2016 s poudarkom na časovni in teritorialni razpršenosti izvedbe po regijah v Sloveniji, v zamejstvu in/ali v
tujini, skladnost postprodukcijskega načrta s projektom, promocijski načrt, dostopnost informacij o projektu

Število
možnih točk
9+1*
20

30
10
10
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6. Prispevek projekta k raznovrstnosti in kvaliteti umetniške produkcije na področju uprizoritvene umetnosti
Skupaj:
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20
100

*Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu na področju kulture, prejme dodatno točko.

8.1.2. Razpisni kriteriji za podpodročje Postprodukcija
Kriterij:
1. Reference prijavitelja projekta (aktivnosti in dosežki prijavitelja, prepoznavnost in uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti)
2. Stopnja umetniške kvalitete in trajnost projekta, njegova odmevnost v strokovni in širši javnosti v slovenskem in širšem kulturnem prostoru, priznanja in nagrade
3. Dostopnost projekta: predvideno število obiskovalcev, izdelanost plana produkcije in postprodukcije v
letu 2016 s poudarkom na časovni in teritorialni razpršenosti izvedbe po regijah v Sloveniji, v zamejstvu
in/ali v tujini, skladnost postprodukcijskega načrta s projektom, promocijski načrt, dostopnost informacij o
projektu
4. Prispevek projekta k raznovrstnosti postprodukcije na področju uprizoritvene umetnosti, prispevek k promociji slovenske uprizoritvene umetnosti v tujini
Skupaj:

Število
možnih točk
19+1*
40

20
20
100

*Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu na področju kulture, prejme dodatno točko.

8.1.3. Razpisni kriteriji za podpodročje Prvi avtorski projekt
Kriterij:
1. Izkazana posebna nadarjenost perspektivnega avtorja (študijska produkcija, priporočila,
medijski odzivi …)
2. Izkazovanje ustvarjalnosti v zasnovi in načrtovani izvedbi projekta:
– relevantnost izbrane tematike (20 točk)
– vsebinska zaokroženost in celovitost projekta (20 točk)
3. Dostopnost projekta: predvideno število obiskovalcev, skladnost postprodukcijskega načrta s projektom,
promocijski načrt, dostopnost informacij o projektu
4. Prispevek projekta k raznovrstnosti in kvaliteti umetniške produkcije na področju uprizoritvene umetnosti
Skupaj:

Število
možnih točk
20

40
20
20
100

8.1.4. Razpisni kriteriji za podpodročje Prvi projekt producenta
Kriterij:
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 …)
2. Izkazovanje ustvarjalnosti v zasnovi in načrtovani izvedbi projekta:
– relevantnost izbrane tematike (20 točk)
– vsebinska zaokroženost in celovitost projekta (20 točk)
3. Dostopnost projekta: predvideno število obiskovalcev, izdelanost plana produkcije in postprodukcije v
letu 2016 s poudarkom na časovni in teritorialni razpršenosti izvedbe po regijah v Sloveniji, v zamejstvu
in/ali v tujini, skladnost postprodukcijskega načrta s projektom, promocijski načrt, dostopnost informacij o
projektu
4. Prispevek projekta k raznovrstnosti in kvaliteti umetniške produkcije na področju uprizoritvene umetnosti
Skupaj:

Število
možnih točk

20

40

20
20
100

8.2. Glasbene umetnosti:
8.2.1. Organizacija koncertov in glasbeno scenskih predstav v Sloveniji
Kriterij:
1. reference prijavitelja na razpisnem področju v obdobju 2013–2015 (prepoznavnost in uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti)*
2. aktualnost, referenčnost in kakovost glasbenih izvajalcev oziroma vključevanje posebej nadarjenih mladih domačih glasbenih izvajalcev
3. obseg projekta ter njegova vsebinska zaokroženost, celovitost in inovativnost
4. predvidena dostopnost projekta (glede na število obiskovalcev, kraj izvedbe, promocijski načrt), izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese, ter predvidena odmevnost v slovenskem, zamejskem in/ali mednarodnem kulturnem merilu.

Število
možnih točk
9+1*
20
20

20
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5. glede na obseg in vsebino realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt (višina deleža lastnih in
pridobljenih sredstev iz lokalnih, regionalnih ali evropskih virov,realna izvedljivost projekta glede na njegovo vsebinsko in finančno zasnovo …).
6. pomen projekta za razvoj slovenske glasbene umetnosti
Skupaj:

10
20
100

*Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu na področju kulture, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o društvih, Uradni list
RS, št. 64/11). Dodatno točko prejmejo javni zavodi na področju kulture, ki imajo s strani lokalnih skupnosti zagotovljene splošne stroške
delovanja, izkazujejo regionalno dostopnost ter v kulturne programe vključujejo društva in/ali posameznike

8.2.2. Mednarodno gostovanje v tujini
Kriterij:
1. reference prijavitelja na razpisnem področju v obdobju 2013–2015 (prepoznavnost in uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti)*
2. aktualnost, referenčnost in kakovost glasbenih izvajalcev oziroma vključevanje posebej nadarjenih mladih domačih izvajalcev
3. obseg projekta ter njegova vsebinska zaokroženost, celovitost in inovativnost
4. referenčnost prizorišč oziroma dogodkov izvedbe mednarodnega gostovanja
5. glede na obseg in vsebino realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt (višina deleža lastnih in
pridobljenih sredstev, realna izvedljivost projekta glede na njegovo vsebinsko in finančno zasnovo …)
6. pomen projekta za promocijo slovenske glasbene umetnosti
Skupaj:

Število
možnih točk
9+1*
20
20
20
10
20
100

*Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu na področju kulture, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o društvih, Uradni list
RS, št. 64/11).

8.2.3. Naročilo izvirnega glasbenega dela ali koreografije
Kriterij:
1. reference prijavitelja na razpisnem področju v obdobju 2013–2015 (prepoznavnost
in uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti)*
2. aktualnost, referenčnost in kakovost avtorja glasbenega dela ali koreografije oziroma posebna nadarjenost mladega avtorja glasbenega dela ali koreografije
3. izvirnost in inovativnost novega dela oziroma izrazna in kompozicijska teža novega dela
4. aktualnost, referenčnost in kakovost izvajalcev glasbenega dela ali koreografije ter referenčnost dogodka, na katerem bo delo javno izvedeno.
5. pomen projekta za razvoj slovenske glasbene umetnosti
Skupaj:

Število
možnih točk
9+1*
25
25
20
20
100

*Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu na področju kulture, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o društvih, Uradni list
RS, št. 64/11).

8.2.4. Glasbeno založništvo
Kriterij:
1. reference prijavitelja na razpisnem področju v obdobju 2013–2015 (prepoznavnost in uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti)*
2. glede na obseg in vsebino realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt (višina deleža lastnih in
pridobljenih sredstev, realna izvedljivost projekta glede na njegovo vsebinsko in finančno zasnovo …)
3. aktualnost, referenčnost in kakovost glasbenih izvajalcev oziroma vključevanje posebej nadarjenih mladih domačih avtorjev in izvajalcev
4. izrazna in kompozicijska teža izdanega glasbenega dela
5. izvirnost in inovativnost oziroma pomembnost z vidika arhiviranja pomembne slovenske glasbene dediščine
Skupaj:

Število
možnih točk
9+1*
20
25
20
25
100

*Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu na področju kulture, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o društvih, Uradni list
RS, št. 64/11).

8.2.5. Avtorski projekt
Kriterij:
1. reference prijavitelja na razpisnem podpodročju v obdobju 2013-2015 (prepoznavnost in uveljavljenost
prijavitelja v strokovni javnosti)
2. glede na obseg in vsebino realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt (višina deleža lastnih in
pridobljenih sredstev, realna izvedljivost projekta glede na njegovo vsebinsko in finančno zasnovo …)

Število
možnih točk
10
10
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3. aktualnost, referenčnost in kakovost sodelujočih avtorjev in izvajalcev oziroma vključevanje posebej
nadarjenih mladih domačih avtorjev in izvajalcev
4. obseg projekta ter njegova vsebinska zaokroženost, celovitost in inovativnost
5. produkcijska zahtevnost projekta
6. pomen projekta za razvoj slovenske glasbene umetnosti
Skupaj:

Stran

2153

20
20
20
20
100

8.2.6. Delovne štipendije
Kriterij:
1. izkazana posebna nadarjenost prijavitelja (referenčne nagrade, priporočila referenčnih strokovnjakov)
2. obseg projekta ter njegova vsebinska zaokroženost, celovitost in inovativnost
3. produkcijska zahtevnost delovnega načrta in njegova realna izvedljivost
4. prispevek delovnega načrta k nadaljnjemu umetniškemu razvoju in uveljavljanju prijavitelja
5. pomen projekta za razvoj slovenske glasbene umetnosti
Skupaj:

Število
možnih točk
20
20
20
20
20
100

8.3. Vizualne umetnosti:
8.3.1. Odprti ateljeji
Kriterij:
1. izrazna teža, izvirnost in inovativnost projekta
2. prispevek projekta k pluralizmu vizualnih umetnosti ter k razvoju in uveljavljanju celotnega področja v
Sloveniji
3. sodelujoči avtorji so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture
a) točkovanje prijaviteljev, ki so pravne osebe: do 30 %=5 točk, med 30-60 % =10 točk, nad 60 %=15
točk
b) točkovanje prijavitelja, ki je fizična oseba s statusom samozaposlenega: 15 točk
c) točkovanje prijavitelja, ki je fizična oseba, ki ni vpisana v razvid: 5 točk
4. reference prijavitelja *in/ali izkazana nadarjenost mladih sodelujočih avtorjev in/ali avtorskih skupin na
področju vizualnih umetnosti in njihova odmevnost/prepoznavnost v slovenskem in mednarodnem prostoru
5. glede na obseg in vsebino realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt (višina deleža lastnih in
pridobljenih sredstev, realna izvedljivosti projekta glede na njegovo vsebinsko in finančno zasnovo)
6. zagotavljanje profesionalne izvedbe projekta ter uporaba sodobnih in kreativnih pristopov v njegovi promociji
Skupaj:

Število
možnih točk
30
20

15
9+1*
10
15
100

**Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu na področju kulture, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o društvih, Uradni
list RS, št. 64/11).

8.3.2. Razstavni in festivalski projekti
Kriterij:
1. kakovost in nacionalni ali mednarodni pomen razstavnega dogodka
2. reference organizatorja/tujega partnerja/razstavišča
3. izkazovanje izvirnosti, inovativnosti in aktualnosti projekta
4. reference sodelujočih avtorjev in kustosov/kuratorjev
5. zagotavljanje profesionalne izvedbe projekta ter uporaba sodobnih in kreativnih pristopov v promociji
6. prispevek k razvoju področja vizualnih umetnosti v Sloveniji
7. nagovarjanje ciljnega občinstva in dostopnosti s poudarkom na teritorialni razpršenosti po regijah v Sloveniji in v zamejstvu
Skupaj

Število
možnih točk
15
14+1*
15
10
15
15
15
100

*Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu na področju kulture, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o društvih, Uradni list
RS, št. 64/11).

8.3.3. Delovne štipendije
Kriterij:
1. izkazana posebna nadarjenost prijavitelja (reference prijavitelja, referenčne medijske objave in/ali priporočila referenčnih področnih strokovnjakov)
2. izrazna teža, izvirnost in inovativnost delovnega načrta
3. Izvedljivost delovnega načrta
4. pomen avtorjevega prispevka in delovnega načrta za razvoj vizualnih umetnosti v Sloveniji
Skupaj:

Število
možnih točk
30
40
10
20
100

Stran

2154 /

Št.

98 / 18. 12. 2015

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

8.4. Intermedijske umetnosti:
8.4.1. Vsa podpodročja, razen podpodročje delovnih štipendij
Kriterij:

Število
možnih točk

1. reference prijavitelja na razpisnem področju v obdobju 2014–2015 (prepoznavnost in uveljavljenost
prijavitelja v strokovni javnosti ali izkazana posebna nadarjenost posameznega avtorja – priporočila,
objave, nagrade)
2. aktualnost, referenčnost in kakovost izvajalcev
3. izvirnost in aktualnost v izkazovanju uporabe sodobnih tehnologij, ki omogočajo različne oblike, prakse in izraze na presečišču umetnosti in znanosti v slovenskem in širšem kulturnem prostoru
4. glede na obseg in vsebino realno ovrednoten in uravnotežen projekt (delež lastnih in pridobljenih
sredstev, stopnja izvedljivosti projekta glede na njegovo vsebinsko, tehnično in finančno zasnovo)
5. predvidena dostopnost in odmevnost projekta (kraj izvedbe, promocijski načrt, preseganje lokalnih
interesov, načrtovanje postprodukcij, referenčnost prizorišč, dokumentiranje obiska s pomočjo izdanih
vstopnic) s poudarkom na časovni in teritorialni razpršenosti izvedbe po regijah v Sloveniji, v zamejstvu
in/ali v tujini ter dostopnost informacij o projektu
Skupaj:

19+1*
20
20
20
20

100

*Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu na področju kulture, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o društvih, Uradni list
RS, št. 64/11).

8.4.2. Delovne štipendije:
Kriterij:

Število
možnih točk

1. izkazana posebna nadarjenost intermedijskega umetnika (reference prijavitelja, referenčne medijske
objave in/ali priporočila referenčnih področnih strokovnjakov)
2. izvirnost in inovativnost delovnega načrta
3. Izvedljivost delovnega načrta
4. prepoznavnost delovnega načrta za razvoj avtorja in področja intermedijskih umetnosti v slovenskem kulturnem prostoru
Skupaj:

9. Uporaba kriterijev in določitev višine sofinanciranja
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 bodo projekti,
ki bodo zbrali najvišje število točk, v okviru predvidenih
razpoložljivih sredstev. Vsebinsko ovrednotenje izvedejo
strokovne komisije za posamezna razpisna področja.
Z izvajalcem izbranega projekta na razpisnem področju bo na podlagi odločbe sklenjena pogodba za obdobje koledarskega leta 2016.
Izvajalec izbranega projekta mora skozi celotno
obdobje trajanja razpisa izpolnjevati splošne in posebne
pogoje razpisa na razpisnih področjih.
10. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet razpisa, oznaka JPR-UM-2016,
je 384.000 EUR:
– 131075 – uprizoritvene umetnosti, v predvideni
višini 74.000,00 EUR,
– 131077 – glasbene umetnosti, v predvideni višini
140.000,00 EUR,
– 131976 – vizualne umetnosti, v predvideni višini
90.000 EUR,
– 131078 – intermedijske umetnosti, v predvideni
višini 80.000,00 EUR.
Ministrstvo bo v okviru razpisa, oznaka JPR-UM-2016, sofinanciralo predvidoma 3 delovne štipendije na področju glasbenih umetnosti, 5 delovnih štipendij
na področju vizualnih umetnosti in 2 delovni štipendiji na
področju intermedijskih umetnosti.

30
40
10
20
100

11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena na področju razpisa v proračunskem letu 2016, oziroma v plačilnih rokih, kot jih
določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016
in 2017 (ZIPRS 1617).
Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi
o sofinanciranju kulturnih projektov, in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.
12. Razpisni rok: razpis se začne 18 12. 2015 in se
zaključi 25. 1. 2016.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo projektnega razpisa, oznaka JPR-UM-2016
– prijavni obrazci (z navedbo obveznih prilog).
Prijavitelj mora ob prijavi projekta na razpis priložiti
naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce na papirju,
– obvezne priloge k prijavnim obrazcem na papirju,
– vse prijavne obrazce tudi na priloženem elektronskem mediju (CD, DVD ali USB pomnilnik) v Wordovi
datoteki, ter morebitno zahtevnejše slikovno gradivo, ki
se nanaša na navedbe v tiskanem delu vloge.
Prijavitelje prosimo, naj za dokazovanje referenc
in odzivov v strokovni javnosti ne prilagajo natisnjenih
spletnih strani, pač pa naj navedejo natančne spletne
naslove, ki omogočajo ogled na spletu.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak
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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: www.http://www.mk.gov.
si/, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo razpisa, oznaka JPR-UM-2016.
V času razpisnega roka je Ministrstvo na pisno
zahtevo dolžno zainteresiranim prijaviteljem razpisno
dokumentacijo tudi poslati.
14. Oddaja in dostava vlog
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.
Vloga mora biti v poslovnem času Ministrstva predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo
RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje 25. 1.
2016. oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo
RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Pošiljka mora biti
poslana v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne
odpiraj – Prijava na razpis z oznako JPR-UM-2015, z
navedbo razpisnega področja (npr. Uprizoritvene umetnosti). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež) oziroma v primeru,
ko je prijavitelj fizična oseba, ime in priimek ter naslov.
15. Izločitev vlog
Za prepozno se bo štela vloga (oziroma dopolnitev
ali sprememba), ki ne bo oddana priporočeno na pošto
do vključno 25. 1. 2016 oziroma do tega dne ne bo v
poslovnem času predložena glavni pisarni ministrstva.
Za nepopolno se bo štela vloga, ki ne bo vsebovala
vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa
in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se bo štela
tudi vloga, ki bo na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem pet
dnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se bo štel tisti prijavitelj,
katerega vloga ne bo izpolnjevala splošnih in posebnih
pogojev, določenih v besedilu razpisa in kadar bo prijavitelj kot produkcijo prijavil tuj projekt. Izpolnjevanje
pogojev se bo ugotavljalo 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.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ne bo vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki bodo nepopolne.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo
najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog,
ki se bo začelo 1. 2. 2016 ob 10. uri in zaključilo na dan
prejema zadnje po pozivu dopolnjene vloge. 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, določene
z državnim proračunom.
Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa, oznaka JPR-UM-2016, vezana na proračunske
zmogljivosti Ministrstva za kulturo. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem
načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo
postopka razpisa, oznaka JPR-UM-2016, je to dolžno
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ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu Ministrstva za kulturo.
17. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom:
– uprizoritvene umetnosti: Katja Jančič, tel.
01/300-58-01, e-pošta: katja.jancic@gov.si;
– vizualne umetnosti: Judita Krivec Dragan, tel.
01/369-59-40, e-pošta: judita.krivec-dragan@gov.si;
– glasbene umetnosti: Primož Kristan, tel.
01/369-58-43, e-pošta: primoz.kristan@gov.si;
– intermedijske umetnosti: dr. Matjaž Šekoranja, tel.
01/369-59-57, e-pošta: matjaz.sekoranja@gov.si.
Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu
in elektronskih medijih Ministrstva za kulturo so vsak
ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. Ministrstvo
priporoča, da se prijavitelji udeležijo javnih inštrukcij, ki
bodo potekale 6 1. 2016 v prostorih ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, sejna soba v pritličju (ob 9. uri za glasbene, ob 10. uri za intermedijske, ob 11. uri za vizualne
in ob 12. uri za uprizoritvene umetnosti).
18. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, ali na spletnih
straneh ministrstva: www.mk.gov.si, kot je navedeno
pod točko 13.
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-1271/2015/12

Ob-3618/15
Obvestilo

o dodatnih pojasnilih v zvezi s pripravo vloge
Ministrstvo za notranje zadeve je dne 20. 11. 2015
v Uradnem listu RS, št. 88/2015 objavilo Javni razpis za
izvedbo projekta "Izdaja slovarja namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem", št. 4301271/2015, ki se financira iz Sklada za azil, migracije in
vključevanje in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije
predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni razpis
na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.
si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javna naročila“, naročnik objavil dokument “Dodatna pojasnila v
zvezi s pripravo vloge, z dne 10. 12. 2015“.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-1414/2015/20

Ob-3638/15
Obvestilo

o dodatnih pojasnilih v zvezi s pripravo vloge
Ministrstvo za notranje zadeve je dne 20. 11. 2015
v Uradnem listu RS, št. 88/15 objavilo Javni razpis za
izvedbo projekta "Orientacijski program za osebe, preseljene v Republiko Slovenijo na podlagi letne kvote",
št. 430-1414/2015, ki se financira iz sredstev Sklada
za azil, migracije in vključevanje in sredstev proračuna
Republike Slovenije.
Obveščamo vas, da je skladno s točko 12 Navodil
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije
predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni razpis
na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.
si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javna naročila“, naročnik objavil dokument “Dodatna pojasnila v
zvezi s pripravo vloge, z dne 11. 12. 2015“.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Ob-3621/15

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, Sektor za upravljanje
čezmejnih programov, na podlagi 219. člena Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, objavlja
javni razpis
za predložitev projektov v okviru Programa
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija
(referenčna številka: 4300-117/2015)
1. Organ upravljanja
Organ upravljanja je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, Sektor za
upravljanje čezmejnih programov.
Organ upravljanja je pogodbeni organ za sredstva
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
2. Pravna podlaga
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006 (z dne 11. julija 2006)
z vsemi spremembami,
– Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o posebnih
določbah za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj z
vsemi spremembami,
– Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 z dne 5. julija 2006 z
vsemi spremembami,
– Uredba (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o spremembi
Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega
združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja
in delovanja takih združenj, z vsemi spremembami,
– Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija št. CCI 2014TC16RFCB054, ki je bil odobren
s Sklepom Evropske komisije št. C (2015) 6470 dne
16. septembra 2015, z vsemi spremembami.
3. Javni razpis za predložitev projektov
Ta javni razpis za predložitev projektov objavlja
organ upravljanja in velja za prijavitelje, opredeljene v
7. točki tega dokumenta.
Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija (Interreg SI-AT) za programsko obdobje 2014–2020
vabi upravičence posameznih prednostnih naložb iz programskega območja, da predložijo vloge v okviru tega
javnega razpisa za predložitev projektov.
Razpisna dokumentacija, ki vsebuje Priročnik o izvajanju projektov za upravičence, predlogo izjave vodilnega partnerja, predlogo izjave projektnega partnerja,
vzorec pogodbe o sofinanciranju in vzorec sporazuma
o partnerstvu ter Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, je na voljo na spletni strani: www.si-at.eu.

4. Predmet javnega razpisa
Program sodelovanja Interreg SI-AT se financira
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v
okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz
ESRR, ki učinkovito prispevajo k skupnemu cilju programa, ki je:
ob upoštevanju posebnosti posameznega dela programskega območja zagotoviti skladen razvoj sodelujočih
čezmejnih regij in omogočiti vsem državljanom, da kar
najbolje izkoristijo dane naravne pogoje ter priložnosti.
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in
ustreznim specifičnim ciljem:
Prednostna os 1: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij
Prednostna naložba: 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpodbujanje povezav
in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim
izobraževanjem.
– 1. specifični cilj: Krepitev R&I na tehnoloških in
gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med
relevantnimi deležniki.
– 2. specifični cilj: Širitev baze inovativnih podjetij v
programskem območju.
– 3. specifični cilj: Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v programskem območju.
Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje
učinkovite rabe virov
Prednostna naložba: 6(c) Varstvo, spodbujanje in
razvoj kulturne in naravne dediščine.
– Specifični cilj: Doseganje trajnostnega razvoja
naravne in kulturne dediščine.
Prednostna naložba: 6(f): Spodbujanje inovativnih
tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovito
rabo virov na področju odpadkov, voda, varstva tal ali
za zmanjšanje onesnaženosti zraka.
– Specifični cilj: Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov.
Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava
Prednostna naložba: 11(b) Spodbujanje pravnega
in administrativnega sodelovanja ter sodelovanja med
državljani in institucijami.
– 1. specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne
kohezije.
– 2. specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije.
Projekti morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov. Jasno mora biti prikazana soodvisnost projektne
intervencijske logike (tj. specifičnih ciljev projekta, dejavnosti, kazalnikov neposrednega učinka in pričakovanih rezultatov projekta) s ciljnim specifičnim ciljem
programa.
Podrobne informacije o opisu vsebine vsake prednostne osi in specifičnih programskih ciljev z možnimi
ukrepi, upravičenci in ciljnimi skupinami so navedene
v poglavju 2 Programa sodelovanja Interreg SI-AT. Da
bo projekt skladen s programom, je treba prebrati in
upoštevati opis vsake prednostne osi in pripadajočega
specifičnega cilja.
Skladno s pogoji tega javnega razpisa se lahko
projektni predlog nanaša samo na eno od navedenih
prednostnih osi in en specifični cilj programa, in sicer
tudi v projektih, v katerih bi lahko nekatere dejavnosti
sodile tudi v druge prednostne osi.
Dejavnosti morajo izkazovati čezmejni vpliv na
upravičeno območje tega programa.
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Izpolnjena morajo biti vsaj tri merila čezmejnega sodelovanja (skupno načrtovanje, skupno izvajanje, skupno osebje in skupno financiranje). Projektni partnerji
morajo sodelovati pri načrtovanju in izvajanju projekta.
Poleg tega lahko sodelujejo tudi pri financiranju projekta
in zagotavljanju osebja.
5. Razpoložljiva sredstva, delež sofinanciranja in
velikost projektov
Za sofinanciranje projektov je iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj na voljo 44.988.355 EUR.
Sredstva so razdeljena po prednostnih oseh na
naslednji način:
Prednostna os
1 Krepitev čezmejne
konkurenčnosti, raziskav in
inovacij
2 Varstvo okolja in spodbujanje
učinkovite rabe virov
3 Izboljšanje institucionalne
zmogljivosti in učinkovita javna
uprava
Skupaj

Sredstva iz ESRR
v EUR
15.023.809
17.564.263
12.400.283
44.988.355

Iz sredstev programa se lahko sofinancirajo le upravičeni izdatki, pri čemer lahko znaša sofinanciranje iz
sredstev ESRR do največ 85 % skupnih upravičenih
stroškov, vsaj 15 % pa je treba zagotoviti iz drugih virov1.
V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek sredstev ESRR znaša vsaj 50.000 EUR,
priporočljivo pa je, da prijavljeni znesek ne presega
3 mio. EUR sredstev ESRR.
6. Programsko območje
Programsko območje programa sodelovanja Interreg SI-AT obsega naslednje teritorialne enote na ravni
NUTS 3:
– v Republiki Sloveniji: Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska
– v Republiki Avstriji: Oststeiermark, West- und
Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Westliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-Villach,
Oberkärnten in Südburgenland
7. Upravičeni prijavitelji
V programu sodelovanja Interreg SI-AT so do sodelovanja upravičeni:
Prednostna os 1 (prednostna naložba 1b):
– Zasebne in javne institucije za podporo podjetjem
(inkubatorji, tehnološki parki, znanstveni parki, kompetenčni centri, središča za podporo podjetjem).
– Podjetja (vključno z MSP).
– Grozdi in omrežja (vključno z grozdi in mrežami
MSP).
– Turistične institucije, zveze in agencije.
– Raziskovalne institucije.
– Univerze in druge institucije za akademsko ali
višjo izobrazbo ter tehnološko ali poslovno usmerjene
srednje šole.
– Organizacije in institucije za usposabljanje in izobraževanje.
– Institucije in organizacije, ki zastopajo gospodarske in socialne interese zaposlenih/delodajalcev.
– Nacionalne, lokalne in regionalne (javne) oblasti.
– Lokalne/regionalne institucije, razvojne organizacije in mreže.
1
Podrobnejše informacije so navedene v Priročniku o izvajanju projektov za upravičence.
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Prednostna os 2 (prednostna naložba 6c):
– Lokalni, regionalni in nacionalni organi in organizacije (npr. ministrstva, lokalne skupnosti, javni zavodi
in službe).
– Institucije, organizacije, združenja in nevladne
organizacije na področju varstva in ohranjanja narave,
okolja, prostorskega načrtovanja, javnega prevoza, kulture in turizma.
Prednostna os 2 (prednostna naložba 6f):
– Lokalni, regionalni in nacionalni organi in organizacije (npr. ministrstva, lokalne skupnosti, javni zavodi
in službe).
– Institucije in organizacije, ki delujejo na področju
upravljanja voda, varstva narave, okolja in preprečevanja tveganja, prostorskega načrtovanja in druge raziskovalne organizacije.
– Združenja in nevladne organizacije na področju
varstva voda in narave, biotske in geološke raznovrstnosti ter okolja.
Prednostna os 3 (prednostna naložba 11b):
– Lokalne in regionalne javne ter državne oblasti.
– Druge vrste javnih in zasebnih organizacij/institucij, zainteresiranih za čezmejno sodelovanje (npr. institucije za izobraževanje in usposabljanje institucije in
organizacije na področju obvladovanja tveganj, zdravja,
energije, kvalifikacij, in trga dela, nevladne organizacije
in združenja socialno izključenih, združenja za otroke
itd.).
Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj
en projektni partner iz Slovenije in eden iz Avstrije ali
EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje)
registriran v eni od sodelujočih držav, sestavljen iz članov iz obeh držav članic.
Vodilni partnerji morajo imeti sedež na programskem območju. Ustanove s sedežem zunaj programskega območja, toda v Evropski uniji, so lahko le projektni
partnerji.
Prijavitelji s sedežem zunaj programskega območja, toda v Evropski uniji, lahko postanejo projektni partnerji samo v ustrezno utemeljenih primerih. V primeru
odobritve projekta mora biti za dejansko sodelovanje
partnerjev iz regij EU, ki so zunaj programskega območja, izpolnjen pogoj, da države članice, v katerih imajo
omenjeni partnerji sedež, sprejmejo vse izvedbene določbe v zvezi z upravljanjem, kontrolo in revizijo.
Vsi partnerji morajo imeti pravno finančno in operativno sposobnost za sodelovanje v programu.
8. Obdobje upravičenosti do sofinanciranja
Kot prvi možni začetek projekta šteje datum registracije vloge v elektronski sistem spremljanja (eMS).
Datum zaključka projekta je datum, določen v Pogodbi o sofinanciranju, toda najpozneje 31. decembra
2022.
9. Trajanje: priporočeno trajanje projekta je do 36
mesecev.
10. Upravičeni stroški:
1. Stroški osebja
2. Pisarniški in administrativni izdatki
3. Potni in namestitveni stroški
4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
5. Izdatki za opremo
6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje
Podroben opis upravičenih stroškov je v Priročniku
o izvajanju projektov za upravičence (četrti del).
Šteje se, da so stroški upravičeni šele od datuma
oddaje predloga projekta v sistem eMS.
11. Podpora pri pripravi projektov
Prijavitelji naj pred prijavo projekta preberejo vso
razpisno dokumentacijo. V času trajanja javnega raz-
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pisa se vprašanja lahko pošljejo po elektronski pošti na
Skupni sekretariat.
Skupni sekretariat zagotovi naslednje informacije in
pomoč pri razvoju projekta in pripravi vlog:
– informacije o programu in javnem razpisu;
– informacije v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog;
Podporo pri posebnih temah vezanih na vsebino
projekta, vključno z informacijami o državnih pomočeh
in iskanjem projektnih partnerjev, zagotavljajo predstavniki obeh držav članic (nacionalni in regionalni organi).
Močno je priporočljivo, da vsi projektni partnerji,
pred oddajo vloge, stopijo v stik s pristojnimi nacionalnimi/regionalnimi organi.
Kontaktni podatki so navedeni v poglavju 2.1 drugega dela Priročnika o izvajanju projektov za upravičence
in na spletni strani programa.
Informacije o načrtovanih informativnih delavnicah
in najpogostejša vprašanja bodo objavljena na spletni
strani, www.si-at.eu.
12. Predložitev vlog
Vloge se lahko predložijo kadar koli od datuma
objave do zaključka javnega razpisa oziroma dokler so
na voljo sredstva. Projektne vloge se lahko predložijo
neprekinjeno od objave razpisa naprej.
Prvi rok za predložitev vlog je 12. februar 2016.
Naslednji roki za predložitev vlog bodo objavljeni na
spletni strani programa www.si-at.eu vsaj dva meseca
pred postavljenim rokom. Sprejem vloge v navedenem
roku in izpolnitev vseh zahtev pomeni zagotovilo, da
bo Odbor za spremljanje (OzS) odločal o vlogi na svoji
naslednji seji.
Vlogo mora predložiti vodilni partner, in sicer izključno preko elektronskega sistema za spremljanje
eMS. Predložena vloga mora vsebovati vse zahtevane
podatke ter podpisane skenirane priloge k prijavnici,
kot je navedeno v Priročniku o izvajanju projektov za
upravičence.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani, www.si-at.eu.
13. Izbor projektov
Izbor projektov temelji na oceni prejetih vlog izvedeni po standardiziranem postopku skladno z načeli
transparentnosti in enake obravnave. Veljavna je samo
vloga, oddana preko sistema eMS.
Postopek izbora projektov bo potekal v dveh fazah:
Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti
Vsak predlog projekta mora izpolnjevati merila administrativne ustreznosti in upravičenosti. Tiste projektne vloge, ki v celoti izpolnjujejo merila administrativne
ustreznosti in upravičenosti, bodo predmet ocenjevanja
kakovosti.
Če administrativno preverjanje razkrije neskladnosti
ali če manjka kateri od dokumentov, bo vloga zavrnjena
v sistemu eMS kot vloga, ki ni primerna z administrativnega vidika, brez zahteve po pojasnilih ali dopolnitvi.
Prijavitelji lahko popravljeno vlogo ponovno oddajo do
enega od naslednjih rokov.
Ocenjevanje kakovosti
Projekti, ki so ocenjeni kot administrativno ustrezni
in upravičeni, se ocenjujejo glede na kakovost po naslednjih merilih (ki so podrobno predstavljena v poglavju
1.5.1 tretjega dela Priročnika o izvajanju projektov za
upravičence):
– merila strateškega ocenjevanja
– merila operativnega ocenjevanja
Skupno število razpoložljivih točk v okviru ocenjevanja kakovosti je 98 (100 %). Vsak projekt mora doseči
najmanj 60 % ali 59 točk. Projekti, ki ne dosežejo 59
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točk, bodo zavrnjeni. Projekti, ki bodo dosegli od 59 do
73 točk, bodo obravnavani na seji Odbora za spremljanje z možnostjo, odložitve ali zavrnitve, projekti, ki bodo
dosegli 74 točk in več, pa bodo obravnavani na seji Odbora za spremljanje z možnostjo odobritve, odložitve,
zavrnitve ali uvrstitve na rezervni seznam.
Podroben opis ocenjevanja je v poglavju 1.5.1 tretjega dela Priročnika o izvajanju projektov za upravičence, ki je del razpisne dokumentacije.
Projektov, ki bodo s strani Odbora za spremljanje
po ocenjevanju kakovosti zavrnjeni, se ne sme več prijaviti za sredstva Interreg SI-AT z isto projektno idejo in
partnerstvom.
14. Odobritev projektov: končno odločitev o projektu sprejme Odbor za spremljanje programa sodelovanja
Interreg SI-AT. Odbor za spremljanje formalno odloči o
odobritvi ali zavrnitvi projekta ter o višini prispevka iz
ESRR, upoštevajoč kakovost projektov in prispevek k
ciljem programa.
15. Obvestilo o izboru projektov: skladno z odločitvijo Odbora za spremljanje bo organ upravljanja v roku
30 koledarskih dni po odločitvi Odbora za spremljanje
obvestil vodilnega partnerja o odobritvi/odložitvi/zavrnitvi/uvrstitvi vloge na rezervni seznam.
16. Spremembe javnega razpisa
V primeru sprememb javnega razpisa ali razpisne
dokumentacije bodo popravki objavljeni na spletni strani,
www.si-at.eu.
Spremembe tega javnega razpisa bodo objavljene
tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prijavitelji so dolžni upoštevati morebitne spremembe javnega razpisa in razpisne dokumentacije, ki bodo
objavljene na zgoraj navedeni način.
17. Jezik
Javni razpis ter razpisna dokumentacija sta objavljena v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku. V
primeru neskladij med slovenskim in nemškim besedilom
razpisa in razpisne dokumentacije se bo kot orodje za
razumevanje uporabljala usklajena angleška različica.
Vloge je treba predložiti dvojezično v slovenskem in
nemškem jeziku, razen povzetka projekta, ki mora biti
predložen v slovenščini, nemščini in angleščini. V primeru neskladij prevlada jezik vodilnega partnerja.
Prijavitelji morajo zagotoviti, da je besedilo v slovenskem in nemškem jeziku enako in razumljivo.
18. Druge določbe: rezultati tega javnega razpisa
so informacije javnega značaja in bodo po podpisu Pogodb o sofinanciranju s sredstvi ESRR z izbranimi vodilnimi partnerji objavljeni na spletni strani, www.si-at.eu.
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko
Ob-3622/15
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, Sektor za upravljanje
čezmejnih programov, na podlagi 219. člena Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, objavlja
javni razpis
za predložitev projektov v okviru Programa
sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska
(Referenčna številka: 4300-116/2015)
1. Organ upravljanja
Organ upravljanja je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova
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5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, Sektor za
upravljanje čezmejnih programov.
Organ upravljanja je pogodbeni organ za sredstva
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
2. Pravna podlaga
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006 (z dne 11. julija 2006)
z vsemi spremembami,
– Uredba Komisije (EU) št. 1299/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju »evropsko teritorialno
sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj,
z vsemi spremembami,
– Uredba Komisije (EU) št. 1301/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o
razveljavitvi Uredbe št. 1080/2006 z dne 5. julija 2006,
z vsemi spremembami,
– Uredba Komisije (EU) št. 1302/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar
zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in delovanja takih združenj, z vsemi spremembami,
– Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska št. CCI 2014TC16RFCB053, ki je bil odobren s
Sklepom Komisije št. C (2015)6551 dne 18. septembra
2015, z vsemi spremembami.
3. Javni razpis za predložitev projektov
Ta javni razpis za predložitev projektov objavlja organ upravljanja in velja za vse prijavitelje, opredeljene v
7. točki tega dokumenta.
Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija –
Madžarska (Interreg SI-HU) za programsko obdobje
2014–2020 vabi vse upravičence posameznih prednostnih naložb iz upravičenega programskega območja, da
predložijo svoje vloge v okviru tega javnega razpisa za
predložitev projektov.
Razpisna dokumentacija, ki vsebuje Priročnik o izvajanju projektov za upravičence, predloge Izjave vodilnega partnerja, Izjave projektnega partnerja, Pogodbe o
sofinanciranju in Sporazuma o partnerstvu ter Program
sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska, je na
voljo na spletni strani, www.si-hu.eu.
4. Predmet javnega razpisa
Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska se financira iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega
teritorialnega sodelovanja. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito
prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je:
na eni strani postati privlačno območje za življenje, delo, naložbe, podjetništvo z boljšim izkoriščanjem
obstoječih naravnih in kulturnih vrednot v turizmu in
tako spodbujati razvoj celotne regije, ter na drugi strani
vzajemno obravnavati in reševati tiste skupne probleme, ki zahtevajo skupne rešitve na ravni čezmejnega
sodelovanja.

Št.

98 / 18. 12. 2015 /

Stran

2159

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in
ustreznim specifičnim ciljem:
Prednostna os 1: Privlačna regija
Prednostna naložba 6(c): Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine
Specifični cilj: Povečati privlačnost z diverzifikacijo in čezmejnim povezovanjem trajnostne turistične
ponudbe na programskem območju na podlagi zaščite
elementov kulturne in naravne dediščine ter razvoja produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih,
ki se povezujejo s turističnimi magneti.
Prednostna os 2: Regija sodelovanja
Prednostna naložba 11(b): Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter
učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in
upravnega sodelovanja ter sodelovanja med prebivalci
in institucijami.
Specifični cilj: Povečanje sposobnosti sodelovanja
z namenom doseganja višje ravni zrelost v čezmejnih
odnosih.
V projektih mora biti uporabljena usmerjenost k
rezultatom. Jasno mora biti prikazana soodvisnost projektne logike interveniranja (tj. specifičnih ciljev projekta,
njegovimi dejavnostmi, kazalnikov neposrednega učinka
in pričakovanih rezultatov projekta) in ciljnimi specifičnim
ciljem programa.
Podrobne informacije o opisu vsake prednostne
osi in specifičnih ciljev programa, vključno z možnimi
ukrepi, upravičenci in ciljnimi skupinami, so na voljo v
2. poglavju Programa sodelovanja Interreg SI-HU. Da
bo projekt skladen s programom, je treba prebrati in
upoštevati opis vsake prednostne osi in pripadajočega
specifičnega cilja.
V skladu s pogoji tega javnega razpisa se mora projekt nanašati le na eno izmed zgoraj navedenih prednostnih osi in na en specifični cilj programa, tudi v primeru,
v katerih bi lahko določene dejavnosti sodile pod drugo
prednostno os.
Dejavnosti morajo izkazovati čezmejni vpliv na
upravičenem območju tega programa.
Izpolnjena morajo biti vsaj tri merila čezmejnega sodelovanja: skupno načrtovanje (obvezno merilo), skupno izvajanje (obvezno merilo), skupno osebje ter skupno
financiranje. Projektni partnerji morajo sodelovati pri
načrtovanju in izvajanju projekta. Poleg tega lahko sodelujejo pri zagotavljanju osebja za izvajanje in tudi pri
financiranju projekta, ali oboje.
5. Razpoložljiva sredstva, delež sofinanciranja in
velikost projekta
Za financiranje projektov je na voljo 13.295.015,00
EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Sredstva so razdeljena po prednostnih oseh, kot
sledi:
Prednostne osi
Sredstva iz ESRR v EUR
Privlačna regija
10.000.000,00
Regija sodelovanja
3.295.015,00
Skupaj
13.295.015,00
Iz sredstev programa se lahko sofinancirajo le upravičeni izdatki, pri čemer lahko znaša sofinanciranje iz
sredstev ESRR največ 85 % skupnih upravičenih stroškov; vsaj 15 % sredstev je treba zagotoviti iz drugih
virov.
V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek sredstev ESRR znaša vsaj 50.000,00 EUR
za prednostno os 1 in vsaj 20.000,00 EUR za prednostno os 2, ter manj kot 2.000.000,00 EUR za prednostno
os 1 in manj kot 350.000,00 EUR za prednostno os 2.
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6. Programsko območje
Programsko območje Programa sodelovanja Interreg SI-HU vključuje naslednje teritorialne enote na ravni
NUTS 3:
– v Republiki Sloveniji: regiji Pomurje in Podravje,
– na Madžarskem: županiji Zala in Vas.
7. Upravičeni prijavitelji
V sklopu programa Interreg SI-HU so upravičeni
prijavitelji:
Prednostna os 1 (prednostna naložba 6c):
– Lokalne, regionalne, javne in državne javne uprave/institucije in njihove organizacije, kot na primer uprave nacionalnih/naravnih parkov, organi za upravljanje
z gozdovi, kulturne institucije, muzeji, lokalne akcijske
skupine, organizacije, ki so kompetentne na področju
transporta itd.;
– Podjetja v državni lasti;
– Nevladne organizacije, neprofitne organizacije
(vključno s pravnimi osebami, ki so ustanovljene v skladu z zasebnim pravom in imajo neprofitni status ter
namen delovanja), turistična društva, organizacije za
upravljanje turističnih destinacij;
– Cerkvene institucije/organizacije na Madžarskem;
– Zbornice in strokovna združenja;
– EZTS.
Prednostna os 2 (prednostna naložba 11b):
– Lokalne, regionalne in državne javne uprave/institucije in njihove organizacije;
– Nevladne organizacije;
– Izobraževalne ustanove, vključno z rehabilitacijskimi centri;
– Zdravstvene ustanove, ponudniki socialnih storitev;
– Uradi za zaposlovanje, različne oblike strokovnih
zbornic;
– Kulturne institucije in organizacije;
– Akterji na področju preprečevanja tveganj in obvladovanja izrednih razmer;
– EZTS.
Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj
en projektni partner iz Slovenije in eden iz Madžarske ali
EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje),
registriran v eni od sodelujočih držav, v kateri so člani iz
obeh držav članic.
Vodilni partnerji morajo imeti sedež na programskem območju, institucije, ki imajo sedež izven programskega območja, vendar znotraj Evropske unije, lahko sodelujejo le kot projektni partnerji. Sodelovanje vodilnega
partnerja izven programskega območja je upravičeno,
če je partner zakonito imenovan in edini pooblaščen za
strokovne naloge, in je zagotovljeno, da ima zakonsko
opredeljene kompetence ali področja funkcij za nekatere
dele upravičenega območja.
Prijavitelji, ki imajo sedež izven programskega območja, toda znotraj Evropske unije, lahko postanejo
projektni partnerji le v ustrezno utemeljenih primerih. V
primeru odobritve projekta mora biti za dejansko sodelovanje partnerjev iz regij EU, ki so izven programskega
območja, izpolnjen pogoj, da države članice, v katerih
imajo omenjeni partnerji sedež, na svojih lokacijah sprejmejo vse izvedbene določbe v povezavi z upravljanjem,
nadzorom in revizijo.
Vsi partnerji morajo imeti pravne, finančne in operativne zmogljivosti za sodelovanje v programu.
8. Upravičeno obdobje sofinanciranja: najzgodnejši
datum pričetka obdobja upravičenosti izdatkov je 1. januar 2015. Datum zaključka projekta je datum, določen v Pogodbi o sofinanciranju, vendar ne kasnejši kot
31. december 2022.
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9. Trajanje: projekti, upravičeni do sodelovanja v
programu, so projekti, katerih obdobje izvajanja traja
največ 36 mesecev.
10. Upravičeni stroški:
1. Stroški osebja
2. Pisarniški in administrativni izdatki
3. Potni in namestitveni stroški
4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
5. Izdatki za opremo
6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje
Podroben opis upravičenih stroškov je vključen v
Priročnik o izvajanju projektov za upravičence (četrti
del).
Izdatki se lahko štejejo za upravičene šele od 1. januarja 2015. Izdatki so upravičeni le v času trajanja
projekta (z izjemo pripravljalnih stroškov in izdatkov, ki
se naberejo v zadnjem obdobju poročanja in morajo biti
poravnani v roku 30 dni od končnega datuma projekta).
11. Podpora pri pripravi projekta
Prijavitelji naj pred predložitvijo vloge preberejo vso
razpisno dokumentacijo. V času trajanja javnega razpisa
se vprašanja lahko pošljejo po elektronski pošti na Skupni Sekretariat (SS).
Skupni sekretariat zagotavlja naslednje informacije
in podporo pri razvoju projekta in pripravi vlog:
– Informacije o programu in javnem razpisu;
– Informacije v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog
Podporo pri posebnih temah vezanih na vsebino
projekta, vključno z informacijami o državnih pomočeh
in iskanju projektnih partnerjev, zagotavljajo predstavniki
obeh držav članic (nacionalni organi).
Kontaktni podatki so navedeni v poglavju 2.1 drugega dela Priročnika o izvajanju projektov za upravičence
ter na spletni strani programa.
Informacije o načrtovanih informativnih delavnicah
in najpogosteje zastavljena vprašanja bodo objavljena
na spletni strani, www.si-hu.eu.
12. Predložitev vlog
Prijavitelji lahko svoje vloge predložijo kadar koli od
datuma objave do zaključka javnega razpisa oziroma
dokler so na voljo sredstva. Projektne vloge se lahko
predložijo neprekinjeno od objave javnega razpisa.
Prvi rok za predložitev vlog je 12. februar 2016.
Naslednji roki za predložitev vlog bodo objavljeni na
spletni strani programa www.si-hu.eu vsaj dva meseca
pred postavljenim rokom. Sprejem vlog v navedenem
roku in izpolnitev vseh zahtev pomeni zagotovilo, da bo
Odbora za spremljanje (OzS), odločal o vlogi na svoji
naslednji seji.
Vlogo mora predložiti vodilni partner, in sicer izključno preko elektronskega sistema za spremljanje -eMS.
Predložena vloga mora vsebovati vse zahtevane podatke in podpisane skenirane priloge, kot je navedeno v
Priročniku o izvajanju projektov za upravičence.
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslednji
spletni strani: www.si-hu.eu.
13. Izbor projektov
Izbor projektov temelji na oceni prejetih vlog po
standardnem postopku v skladu z načeli transparentnosti in enake obravnave. Veljavna je samo vloga, oddane
preko sistema eMS.
Postopek izbora projektov bo potekal v dveh fazah:
Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti
Vsak predlog projekta mora izpolnjevati merila administrativne ustreznosti in upravičenosti. Tiste projektne vloge, ki v celoti izpolnjujejo merila administrativne
ustreznosti in upravičenosti, bodo predmet ocenjevanja
kakovosti.
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V primeru, da administrativni pregled razkrije neskladnost ali če manjka kateri od dokumentov, bo vloga
zavrnjena v sistemu eMS kot vloga, ki ni primerna z
administrativnega vidika, brez zahteve po pojasnilih ali
dopolnitvi. Prijavitelji lahko popravljeno vlogo ponovno
oddajo do enega izmed naslednjih rokov.
Ocenjevanje kakovosti
Projekti, ki bodo ocenjeni kot administrativno ustrezni in upravičeni, se ocenjujejo glede na kakovost po naslednjih merilih (podrobnejši opis v poglavju 1.5.1 tretjega dela Priročnika o izvajanju projektov za upravičence):
– merila strateškega ocenjevanja
– merila operativnega ocenjevanja
Posebna pozornost bo namenjena tudi ocenjevanju
specifičnih meril upravičenosti in specifičnih vodilnih načel za posamezno prednostno naložbo.
Skupno število razpoložljivih točk v okviru ocenjevanja kakovosti je 107 (100 %). Vsak projekt mora doseči
vsaj 60 % oziroma 64 točk. Projekti, ki ne dosežejo 64
točk, bodo zavrnjeni. Projekti, ki bodo dosegli od 64 do
74 točk, bodo obravnavani na seji Odbora za spremljanje z možnostjo odložitve ali zavrnitve, projekti, ki bodo
dosegli 70 % oziroma 75 točk in več, pa bodo obravnavani na seji Odbora za spremljanje z možnostjo odobritve, odložitve, zavrnitve ali uvrstitve na rezervni seznam.
Podrobnejši opis ocenjevanja je v poglavju 1.5.1
tretjega dela Priročnika o izvajanju projektov za upravičence, ki je del razpisne dokumentacije.
Projekti, ki bodo s strani Odbora za spremljanje po
ocenjevanju kakovosti zavrnjeni, se ne smejo več prijaviti za sredstva Interreg SI-HU v sklopu iste projektne
ideje in partnerstva.
14. Odobritev projekta: končno odločitev o projektu
sprejme Odbor za spremljanje Programa sodelovanja
Interreg V-A SI-HU. Odbor za spremljanje formalno odloči o odobritvi ali zavrnitvi projekta in o višini prispevka
ESRR, in sicer z upoštevanjem kakovosti projektov in
prispevka k ciljem programa.
15. Obvestilo o izboru projekta: skladno z odločitvijo Odbora za spremljanje bo organ upravljanja v roku
30 koledarskih dni po odločitvi Odbora za spremljanje
obvestil Vodilnega partnerja o odobritvi/odložitvi/zavrnitvi/uvrstitvi vloge na rezervni seznam.
16. Spremembe javnega razpisa
V primeru sprememb ali popravkov javnega razpisa
za izbor projektov ali razpisne dokumentacije, bodo te
spremembe in popravki objavljeni na spletnih straneh:
www.si-hu.eu in www.szechenyi2020.hu.
Spremembe tega javnega razpisa bodo objavljene
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prijavitelji so dolžni upoštevati morebitne spremembe javnega razpisa in razpisne dokumentacije, ki bodo
objavljeni na zgoraj naveden način.
17. Jezik
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena v slovenskem, madžarskem in angleškem jeziku.
V primeru neskladij med slovenskim in madžarskim besedilom javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se
kot orodje za skupno razumevanje uporablja usklajena
angleška različica.
Vloga mora biti predložena v dvojezični obliki, v
slovenskem in madžarskem jeziku, razen povzetek projekta, ki mora biti predložen v slovenščini, madžarščini
in angleščini. V primeru neskladnosti prevlada jezik vodilnega partnerja.
Prijavitelji se morajo prepričati, da je besedilo v
slovenskem in madžarskem jeziku enako in razumljivo.
18. Druge določbe: rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo po podpisu Pogodbe
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o sofinanciranju ESRR z izbranimi vodilnimi partnerji
objavljeni na spletni strani, www.si-hu.eu.
Služba vlade Republike Slovenije za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko
Št. 5320-1/2015/27

Ob-3623/15

Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije
s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06
in 76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za
ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po
svetu objavlja
javni razpis
za razpisno področje A v letu 2016:
finančna podpora avtohtoni slovenski
narodni skupnosti v zamejstvu
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev:
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu,
Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Urad).
2) Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa za razpisno področje A v
letu 2016: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu (v nadaljevanju: javnega
razpisa) je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v
sosednjih državah.
Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter
kulturne identitete;
2. krepitev gospodarske dejavnosti;
3. vključevanje mladih in dejavnosti za mlade;
4. krepitev znanstvene dejavnosti;
5. vzdrževanje in razvoj struktur in dejavnosti
avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah;
6. medsebojno povezovanje oziroma čezmejno
povezovanje.
3) Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja in projektov, ki
izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.
4) Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko
prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor
tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu.
5) Pomen izrazov
Redna dejavnost organizacije so lastne redne naloge in operativne aktivnosti, ki jih prosilec izvaja vsako
leto, skozi celo leto in predstavljajo njegovo kontinuirano
organiziranost.
Projekt je ekonomsko neodvisen niz medsebojnih
povezanih lastnih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo
celoto in pri katerih se za doseganje ciljev projekta uporabljajo različni viri (finančni, človeški, itd.).
Projekt je začasnega značaja in njegov cilj je doseganje enkratnega rezultata z namenom trajnostnega
učinka. Začasen značaj pomeni, da ima vsak projekt
omejeno časovno dobo, trajanje je določeno z datumom
začetka in konca, enkraten rezultat pa pomeni, da ga je
zaradi njegovih posebnosti mogoče razlikovati od podobnih projektov ter od običajnih rednih nalog oziroma
aktivnosti.
Vsebine redne dejavnosti ni možno prijaviti v okviru
projekta.
Krovne organizacije so tiste reprezentativne organizacije narodne skupnosti, ki povezujejo registrirane
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organizacije in društva slovenske skupnosti in ki delujejo vsaj deset let na celotnem tradicionalnem ozemlju
poselitve.
6) Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno dejavnostjo
prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali
duhovno dobrobit pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in krepitev
njihove slovenske identitete;
– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično
domovino Republiko Slovenijo;
– da spoštuje postopke in obveznosti v zvezi z rabo
proračunskih sredstev Republike Slovenije.
7) Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore, so:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj
posamezne slovenske skupnosti;
– obseg in kakovost delovanja;
– velikost in razvejanost strukture;
– načrti delovanja;
– dejanski stroški in potrebe;
– nujnost zadev;
– simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega
delovanja ali materialnega pričevanja;
– višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme iz
drugih virov.
Strokovna komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka.
Posamezne vloge so lahko pred dokončno odločitvijo strokovne komisije glede sofinanciranja usklajene
tudi z drugimi državnimi institucijami.
8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za
predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih
skupnosti v sosednjih državah v letu 2016 znaša
6.100.000 EUR. Višina sredstev se lahko v skladu s
sprejetim Proračunom Republike Slovenije za leto 2016
ustrezno spremeni.
Sredstva, dodeljena za leto 2016, morajo biti porab
ljena v letu 2016.
9) Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila ter vzorca pogodbe in vsebinskega in finančnega
poročila) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu http://www.
uszs.gov.si.
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko
dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, tel.
01/230-80-00 (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh
diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih ur.
10) Način prijave
Prosilci vloge posredujejo na spodaj navedena
sprejemna mesta.
Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem svoje vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na
sedež Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS),
Viktringer Ring 26, A-9020 Klagenfurt-Celovec, Avstrija.
Prosilci s sedežem na avstrijskem Štajerskem svoje
vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na Urad Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15,
1000 Ljubljana, Slovenija.
Prosilci iz Republike Hrvaške svoje vloge pošljejo
oziroma osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih
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društev na Hrvaškem, Masarykova 13/I, 10000 Zagreb,
Hrvaška.
Prosilci iz Republike Italije svoje vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Slovenske
kulturno gospodarske zveze (SKGZ), Ul. S. Francesco
20/III, 34133 Trieste/Trst, Italija.
Prosilci iz Republike Madžarske svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Zveze Slovencev
na Madžarskem, Gárdonyi u. 1, 9970 Monošter/ Szentgotthárd, Madžarska.
Prosilci iz Republike Slovenije svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na Urad Vlade RS za
Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000
Ljubljana, Slovenija.
Krovne organizacije iz zamejstva (Zveza slovenskih
organizacij na Koroškem, Narodni svet koroških Slovencev, Skupnost koroških Slovencev in Slovenk, Svet
slovenskih organizacij, Slovenska kulturno-gospodarska
zveza, Zveza slovenskih društev na Hrvaškem, Zveza
Slovencev na Madžarskem) svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence
v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana,
Slovenija
Vloga mora biti obvezno posredovana na prijavnem
obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka: "Ne odpiraj – Prijava na razpis –
Slovenci v zamejstvu 2016",
– polni naslov sprejemnega mesta (sedež krovne
organizacije/Urada), kot je navedeno zgoraj,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani
ovojnice.
Vloge, ki ne bodo podane v skladu z napisanim, ne
bodo uvrščene v izbirni postopek.
11) Trajanje javnega razpisa
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na
pošti do vključno 18. 1. 2016 oziroma do tega dne ni
bila do 15. ure osebno predložena na zgoraj navedenih
sprejemnih mestih.
Prepozno oddane vloge se ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
12) Odpiranje vlog
Posebne komisije za odpiranje bodo pričele z odpiranjem vlog najkasneje 20. 1. 2016.
Odpiranje vlog ni javno.
13) Posredovanje usklajenega mnenja krovnih organizacij
Komisije za odpiranje vlog iz zamejstva pripravijo
vsebinski povzetek vlog in pridobijo usklajeno mnenje
krovnih organizacij o vlogah prosilcev ter vse skupaj
posredujejo strokovni razpisni komisiji urada.
Rok za posredovanje usklajenih mnenj komisij iz
zamejstva je najkasneje 5. 2. 2016.
14) Ocenjevanje vlog
Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in
popolne vloge na v razpisni dokumentaciji predpisanih
obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija javnega razpisa.
Prijave rednega delovanja oziroma projektov, ki ne
bodo izpolnjevale omenjenih pogojev, bodo zavrnjene.
Prijave rednega delovanja oziroma projektov, ki ne
bodo izpolnjevale vsaj enega izmed ciljev razpisa, bodo
zavrnjene.
Strokovna komisija bo pričela z ocenjevanjem neposredno po odprtju vseh prispelih vlog.
15) Obveščanje o izboru: odločbe o dodelitvi sredstev za vse prosilce bodo izdane najkasneje 22. 2. 2016.
16) Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in
informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v
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zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro, tel.
01/230-80-00, faks 01/230-80-17 ter po elektronski pošti
na naslovu: urad.slovenci@gov.si.
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence
v zamejstvu in po svetu
Št. 093-64/2015/5

Ob-3641/15

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in
3/13) Urad Vlade RS za komuniciranje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in
izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih
organizacij v letu 2016
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Urad
Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: Urad).
2. Predmet razpisa: Urad s tem razpisom vabi
nevladne in humanitarne organizacije v Sloveniji, da
aktivno sodelujejo pri ozaveščanju, informiranju, izobraževanju prebivalcev Slovenije o nekaterih aktualnih
tematikah.
Predmet tega razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo
obravnavali naslednja vsebinska področja:
2.1. Sklop A: Spoštovanje in sprejemanje različnih
etničnih skupin, beguncev in migrantov
Slovenska družba je, podobno kot vse sodobne
družbe, etnično raznolika. Raziskave javnega mnenja v
preteklosti kažejo, da je odnos javnosti do pripadnikov
drugih etničnih skupnosti in priseljencev v Sloveniji razmeroma odklonilen, v času množičnega prihoda beguncev in migrantov pa se je stopnja nestrpnosti, ksenofobije in rasizma zelo okrepila. Izrazi etnične nestrpnosti in
sovražnosti se pojavljajo v političnem in javnem govoru,
v medijih, še zlasti na spletnih družbenih omrežjih, kjer
so vse glasnejši tudi pozivi k nasilju.
Urad želi podpreti projekte, ki bodo namenjeni mladim in bodo prispevali k ustvarjanju in širjenju ozračja
strpnosti ter k spoštovanju in sprejemanju različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov s tem, da bodo:
– informirali o vzrokih in posledicah migracij,
– ozaveščali o človekovih pravicah pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev, migrantov,
– spodbujali medsebojno poznavanje in krepili razumevanje medkulturnih razlik,
– osveščali o pomenu in pomembnosti medkulturnega dialoga,
– krepili dialog med ljudmi različnih kultur oziroma
etničnih skupin,
– promovirali odprto družbo in pomen socialne solidarnosti,
– krepili zavedanje, da priseljenci s svojim znanjem
in delom prispevajo k razvoju družbe.
V skupino »Mladi« uvrščamo:
– učence zadnje triade osnovne šole,
– dijake,
– študente univerz in visokih šol,
– mlade med 15. in 29. letom starosti, ki niso vključeni v izobraževalni proces.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo:
– prispevali h kulturi dialoga v boju proti sovražnosti,
– mladim pomagali razviti sposobnosti za kritično
razmišljanje in prepoznavanje sovražnega govora,
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– omogočali osebni stik z ljudmi različnih kultur oziroma etničnih skupin,
– ljudem različnih kultur oziroma etničnih skupin
omogočili aktivno sodelovanje pri snovanju in izvedbi
projekta,
– potekali v okoljih, ki imajo neposredno izkušnjo z
množičnim prihodom beguncev in migrantov.
Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave
na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za
sklop A).
2.2. Sklop B: Boj proti sivi ekonomiji
Siva ekonomija ni le ekonomski, temveč tudi družbeni pojav. Obstaja ves čas in v vsaki družbi, problematična pa postane predvsem v obdobju slabšanja gospodarskih in socialnih razmer, ko se njen obseg praviloma
povečuje. Sivo ekonomijo največkrat spodbujamo tudi
sami, ker jo imamo za samoumevno in jo toleriramo.
Preprečevanja se moramo lotiti celovito, tako s spodbudami in odpravljanjem poglavitnih vzrokov kakor tudi s
pregonom in nadzorom.
Urad izvaja vladno kampanjo »Vklopi razum – zahtevaj račun«, s katero želi predvsem:
– spodbuditi spremembo obnašanja posameznikov
na nivoju države, podjetij in potrošnikov,
– dvigniti splošno kulturo izpolnjevanja obveznosti.
Zelo pomembno vlogo pri zmanjševanju obsega
sive ekonomije ima občutek odgovornosti posameznika
do družbe, v kateri živi, ki se na pojavni ravni kaže tudi
skozi pripravljenost izpolnjevanja obveznosti do države.
Eden ključnih preventivnih ukrepov obvladovanja sive
ekonomije je zato ozaveščanje javnosti, zlasti ozaveščanje mladih.
Z razpisom želi Urad podpreti projekte, ki bodo
mlade ozaveščali in informirali o posledicah sive ekonomije za širšo družbo in posameznika ter o pomembnosti
aktivne vloge državljanov pri zmanjševanje obsega sive
ekonomije.
V skupino »Mladi« uvrščamo:
– učence zadnje triade osnovne šole,
– dijake,
– študente univerz in visokih šol,
– mlade med 15. in 29. letom starosti, ki niso vključeni v izobraževalni proces.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo spodbujali:
– raziskovanje problematike, npr.: eseji, seminarske, raziskovalne naloge,
– kreativno obravnavo problematike: likovno ustvarjanje (npr.: strip, fotografija), glasbeno in video ustvarjanje ipd.,
– izmenjavo mnenj (npr.: debate, improvizacije …)
– in bodo dosegli čim več mladih po vsej Sloveniji.
Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave
na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za
sklop B)
2.3. Sklop C: Boj proti trgovini z ljudmi
Trgovina z ljudmi je poleg trgovine s prepovedanimi drogami in orožjem ter gospodarske kriminalitete
ena najbolj donosnih dejavnosti mednarodno organiziranega kriminala, ki ima tudi hude posledice za varnost,
blaginjo in človekove pravice žrtev. Trgovino z ljudmi
se največkrat povezuje s spolnim izkoriščanjem žensk
in otrok, vendar gre tudi za druge oblike izkoriščanja:
prisilno delo, prisilno beračenje, služabništvo, siljenje
v kriminalna dejanja, trgovino z ljudmi z namenom odstranitve in presaditve človeških organov in podobno.
Evropska komisija ocenjuje, da tokovi trgovine z ljudmi
na območju Evropske unije zajemajo več sto tisoč ljudi
letno, med njimi je veliko otrok. Vsako leto se v mreže trgovcev z ljudmi ujamejo nove žrtve, med katerimi so tudi

Stran

2164 /

Št.

98 / 18. 12. 2015

državljani in državljanke Slovenije. V skupino posebno
ranljivih kategorij oseb, potencialnih žrtev trgovine z ljudmi spadajo otroci in mladostniki ter begunci in migranti.
– Projekti namenjeni mladostnikom (Sklop C1 in
C2)
Po podatkih Evropskega statističnega urada Eurostat so v državah EU v obdobju 2010–2012 16 % vseh
registriranih žrtev predstavljali otroci, registriranih je bilo
več kot 1000 otrok, ki so bile žrtev spolnega izkoriščanja. Urad želi podpreti projekt(e), ki bodo mladostnike
ozaveščali o nevarnostih trgovine z ljudmi, o načinih novačenja in o nevarnostih, ki so jim izpostavljeni na spletu
ter jih usposobili za prepoznavanje tveganja, ustrezne
načine ukrepanja in samozaščitnega obnašanja.
Z razpisom želi Urad sredstva nameniti za:
1. izvedbo delavnic in drugih oblik neposrednega komuniciranja za učence tretje triade osnovnih šol
(Sklop C1);
2. izvedbo delavnic in drugih oblik neposrednega
komuniciranja za srednješolce in mladostnike v vzgojnih
zavodih, domovih in skupnostih (Sklop C2).
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo potekali v različnih regijah Slovenije in bodo mladostnike dosegali tudi
preko spletnih družbenih omrežij.
– Projekti namenjeni tujim delavcem, beguncem in
migrantom (Sklop C3)
Posledice gospodarske krize se kažejo tudi v povečevanju delovnega izkoriščanja in težav s pravičnim
plačilom za opravljeno delo, zamudah oziroma neizplačilu plač, kršitvah na področju zaposlovanja in dela
tujcev, grožnjah z izgubo delovnih dovoljenj, fiktivnih posrednikih dela in zlorabah napotenih delavcev. Kriza je
tudi generator kriminalnih aktivnosti za potrebe grobega
izkoriščanja zlasti tujih delavcev v različnih gospodarskih panogah (npr.: gradbeništvu, gostinstvu, kmetijstvu,
prehrambeni in tekstilni industriji, prevozništvu ter pri
poklicih iz zabavnega in artističnega programa v nočnih
lokalih), ob tem pa se zastavlja tudi vprašanje prisilnega dela kot posledice prepletenosti s trgovino z ljudmi.
V skupino ranljivih oseb, za katere obstaja veliko
tveganje, da postanejo žrtve trgovine z ljudmi ter vseh
oblik nasilja in diskriminacije uvrščamo tudi begunce in
migrante. Izkušnje iz drugih držav namreč kažejo, da
se po t.i. begunskih poteh in v okolici begunskih centrov
pojavljajo organizirane kriminalne združbe, ki trgujejo z
ljudmi. Še zlasti ranljivi so otroci brez spremstva, ženske, invalidi in starejši, ki jih kriminalci prisilijo v spolne
usluge, delo na črno, beračenje, kazniva dejanja itd.
Z razpisom želi Urad podpreti projekte, ki bodo tuje
delavce, begunce in migrante ozaveščali o nevarnostih, ki so jim izpostavljeni in o obnašanju, ki zmanjšuje
tveganja ter identificirali morebitne žrtve, ki potrebujejo
pomoč in zaščito.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo zagotavljali
neposredno komunikacijo s ciljnimi skupinami v različnih
krajih Slovenije in bodo vključevali tudi druge relevantne deležnike, ki si prizadevajo za učinkovito varstvo
njihovih pravic.
– Projekti namenjeni potrošnikom izdelkov in uporabnikom storitev žrtev trgovine z ljudmi (Sklop C4)
Predpogoj trgovine z ljudmi je povpraševanje po
blagu in storitvah, ki jih pod različnimi oblikami prisile
izvajajo žrtve trgovine z ljudmi, zato je treba pozornost
usmeriti tudi v odgovornost kupcev in uporabnikov tovrstnih storitev. Z ozaveščanjem le-teh želimo prispevati
k zmanjševanju povpraševanja po storitvah žrtev in s
tem k učinkovitejšemu preprečevanju trgovine z ljudmi.
Z razpisom želi Urad podpreti projekte, ki bodo
namenjeni:
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– ozaveščanju uporabnikov in potrošnikov o storitvah in izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan in so rezultat
dela otrok, dela v izjemno slabih delovnih pogojih, delovnega izkoriščanja, prisilnega dela in trgovine z ljudmi;
– ozaveščanju gospodarskih subjektov o potrebnosti preverjanja ali so izdelki cele verige njihovih dobaviteljev rezultat dela otrok, dela v izjemno slabih delovnih
pogojih, delovnega izkoriščanja, prisilnega dela in trgovine z ljudmi.
Prednost bodo imeli kreativni, inovativni projekti, ki
bodo uporabnike, potrošnike in gospodarske subjekte
dosegali tudi v partnerstvu z mediji.
Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave
na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za
sklop C)
3. Pogoji za prijavo
3.1. Upravičeni vlagatelji
Upravičeni vlagatelji na vse sklope tega javnega
razpisa so tiste nevladne in humanitarne organizacije
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo enega
izmed naslednjih pogojev:
– so pravne osebe registrirane v skladu z Zakonom
o društvih, Zakonom o ustanovah in Zakonom o zavodih
(samo zasebni zavodi) ali
– imajo pridobljen status humanitarne organizacije
v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah.
3.2. Izvedba projektov
Vlagatelji lahko na razpis prijavijo projekte:
– ki jih bodo izvajali v Sloveniji in bodo zaključeni
do vključno 31. oktobra 2016 – za sklope A, B, C3, C4;
– ki jih bodo izvajali v Sloveniji in bodo zaključeni do
vključno 30. aprila 2017 – za sklopa C1 in C2.
Vlagatelj lahko na razpis prijavi samo en projekt. V
primeru, da vlagatelj prijavi več projektov, bo komisija
upoštevala vrstni red prejetja vlog.
4. Merila za ocenjevanje
Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjih merilih:
1. Izobraževalni, informativni oziroma komunikacijski pomen projekta: ustreznost projekta glede na cilje
razpisa, ustreznost delovnega načrta projekta, ustreznost komunikacijske podpore projekta (do 70 točk);
2. Vključenost prostovoljcev v izvedbo projekta
(do 6 točk);
3. Stroškovnik projekta: preglednost stroškov,
utemeljenost in racionalnost porabe finančnih sredstev
(do 15 točk);
4. Reference organizacije, nosilca in sodelavcev
projekta (do 9 točk).
Merila so podrobneje razčlenjena v 3. točki razpisne
dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev
Urad bo za sofinanciranje projektov nevladnih in
humanitarnih organizacij na podlagi tega razpisa v letu
2016 namenil 85.000,00 EUR, od tega za:
Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih
skupnosti, beguncev in
migrantov
Boj proti sivi ekonomiji
Boj proti trgovini z ljudmi

Sklop A

35.000 EUR

Sklop B
Sklop C1
Sklop C2
Sklop C3
Sklop C4

30.000 EUR
5.000 EUR
5.000 EUR
5.000 EUR
5.000 EUR

Posamezen projekt je lahko sofinanciran v višini
največ 70 % upravičenih stroškov projekta, pri čemer je
najvišji znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR.
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Če ostane del sredstev pri posameznem sklopu
razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazporediti nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa.
Izvajalec mora sofinancirani projekt izvesti v celoti.
Če vlagatelj projekt vsebinsko razdeli v dve fazi
se lahko sredstva izplačajo v dveh delih – po izvedeni
posamezni fazi. Vlagatelj mora aktivnosti posamezne
faze ter terminski in finančni načrt izvedbe opredeliti v
obrazcu prijave (točka 8 razpisne dokumentacije) in v
vzorcu pogodbe (točka 6. B razpisne dokumentacije).
Za izplačilo po posamezni fazi morajo biti izpolnjeni vsi
pogoji, kot so navedeni za primer enkratnega izplačila
po zaključku projekta. Vrednost prve faze projekta ne
sme presegati 50 % vrednosti celotnega projekta. Posamezna faza projekta je lahko sofinancirana največ v
višini 70 % vrednosti posamezne faze projekta.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Upravičeni bodo stroški, ki bodo nastali od dneva
objave tega razpisa v Uradnem listu RS, vendar ne pred
začetkom izvajanja projekta, do vključno 31. oktobra
2016 za sklope A, B, C3, C4 oziroma do 30. aprila 2017
za sklopa C1 in C2.
Upravičeni stroški so podrobneje razčlenjeni v
4. točki razpisne dokumentacije, prispevek vlagatelja
pa v 5. točki razpisne dokumentacije.
7. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge morajo prispeti na naslov Urad Vlade RS za
komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana.
Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 18. januar 2016.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan
roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je
zadnji dan roka do 14. ure osebno oddana na naslovu
Urada Vlade RS za komuniciranje. Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo po
končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene
vlagateljem.
V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih
storitev, obvezno priložite »kopijo enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in
jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge
(priporočene pošiljke).
Vlogo natisnite obojestransko in je ne spenjajte s
spiralo.
Vlogo oddajte v zaprtem ovitku, ki mora biti označen »Ne odpiraj – vloga – razpis NVO 2016 – sklop _ «.
Vlagatelj mora na ovojnici in v razpisnem obrazcu jasno
označiti, na kateri sklop se prijavlja.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naslov
vlagatelja.
8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se bo pričelo v torek, 19. januarja
2016 v prostorih Urada in ne bo javno. Pri odpiranju bo
strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na
to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo v roku 8 dni od odpiranja pisno
pozvani k dopolnitvi vloge.
Osebni podatki v vlogah bodo varovani v skladu z
veljavno zakonodajo.
9. Postopek izbora projektov za sofinanciranje
Pregled popolnosti in vrednotenje vlog bo na podlagi pogojev in meril, objavljenih v javnem razpisu, opravila strokovna komisija, ki jo imenuje direktorica Urada.
Vsak član komisije oceni posamezno vlogo, nato pa se
izračuna skupna ocena kot povprečje ocen posameznih
članov komisije.
Po končanem ocenjevanju se vloge za posamezen
sklop razvrsti glede na povprečno število doseženih
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točk. Projekti, ki ne bodo dosegli vsaj 70 točk, ne morejo
biti sofinancirani. Sredstva se dodelijo v višini zaprošenega zneska najbolje ocenjenim projektom za posamezen sklop (najprej tistim z najvišjim številom točk) do
porabe razpoložljivih sredstev.
Če je več vlog ocenjenih z enakim številom točk,
se sredstva dodelijo projektom, ki dosežejo višje število točk pri merilu – Izobraževalni, informativni oziroma
komunikacijski pomen projekta (merilo pod zaporedno
številko 1). Če so vloge tudi pri tem merilu ocenjene z
enakim številom točk, se sredstva dodelijo projektu, ki
je prejel višje število točk pri merilu 1a – Ustreznost projekta glede na cilje razpisa.
10. Odločitve o vlogah
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki razpisa;
– ki ne bodo vsebovale sestavin in prilog, ki so zahtevane v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji in ne
bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– ki ne bodo v skladu s predmetom iz 2. točke javnega razpisa;
– vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za
prijavo iz 3. točke javnega razpisa;
– v katerih bo zaprošeni znesek presegal 5.000 ali
70 % sofinanciranja;
– ki ne bodo dosegle zadostnega števila točk strokovne komisije (gl. 9. točko tega razpisa).
Sklep o izboru za prejemnika sredstev bo izdan
vlagateljem z najbolje ocenjenimi projekti za posamezen
sklop (najprej tistim z najvišjim številom točk) do porabe
razpoložljivih sredstev.
O izbranih, neizbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči direktor Urada, na podlagi predloga strokovne komisije.
Urad bo pisanja vlagateljem vročal v skladu z Zakonom o upravnem postopku.
11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v roku 60 dni od začetka odpiranja vlog.
12. Sklenitev pogodb
Z izbranimi izvajalci bo Urad sklenil pogodbe o sofinanciranju. Izbrani izvajalci se morajo na poziv Urada
k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni od dneva prejema sklepa o sofinanciranju, ki ga izda direktor Urada. V
nasprotnem primeru se šteje, da je vlagatelj odstopil od
svoje zahteve za dodelitev sredstev.
Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletnih straneh,
na katerih se nahaja razpisna dokumentacija. Po zaključku sofinanciranih projektov bo na podlagi predloženih
končnih poročil izvajalcev pripravljena informacija o izvedenih aktivnostih in vsebinah, ki bo objavljena na spletnih
straneh, na katerih se nahaja razpisna dokumentacija.
13. Pravna sredstva: o pritožbi zoper sklep o izboru
prejemnika sredstev oziroma obvestilu o odločitvi glede
dodelitve sredstev odloča direktorica Urada. Vlagatelj
lahko vloži pritožbo na Urad v roku 8 dni od prejema
sklepa oziroma obvestila. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila
za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa
pogodb z izbranimi vlagatelji. O pritožbi bo odločeno s
sklepom v roku 15 dni. Zoper sklep o pritožbi se lahko
sproži upravni spor.
14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
strani, http://www.ukom.gov.si/si/komuniciranje_eu_vse-
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bin/sodelovanje_z_nvo/. Naročite jo lahko tudi na tel.
01/478-26-21, vsak delavnik med 9. in 15.30, ali na
e-naslov: lidija.herek@gov.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Uradu Vlade RS za komuniciranje, kontaktna
oseba: Lidija Herek, tel. 01/478-26-21, e-naslov: lidija.
herek@gov.si.
Potencialni vlagatelji so dolžni spremljati spletno
stran Urada Vlade RS za komuniciranje, kjer bodo objavljane morebitne dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.
Urad Vlade RS za komuniciranje
Ob-3625/15
Na podlagi Splošnih pogojev poslovanja Regijske
garancijske sheme Primorsko-notranjske regije z dne
30. 9. 2015, Pravilnika Slovenskega regionalno razvojnega sklada o delovanju regijskih garancijskih shem
(št. dokumenta 012-15/2014-13 z dne 2. 4. 2015), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Zakona o
javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4,
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13),
Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno
razvojnega sklada št. 012-3/2015-3 z dne 19. 3. 2015
(v nadaljevanju: Splošni pogoji), Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada št. 012-4/2015-3 z dne 19. 3. 2015
ter spr. in dop. z dne 2. 4. 2015 (v nadaljevanju: Pravilnik o spodbudah), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z
dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107
in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6.
2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z
dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L št. 352, z dne 24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis«), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (DP2015, Uradni list RS, št. 102/13
s spremembami), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415,
Uradni list RS, št. 101/13 in 9/14 – ZRTVS-1A), RRA Zeleni kras, d.o.o. v sodelovanju s Slovenskim regionalno
razvojnim skladom ter bankami Banko Koper d.d., Abanko d.d. in Delavsko hranilnico d.d., objavlja
javni razpis
garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje
velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske
sheme v Primorsko-notranjski regiji
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je dodeljevanje garancij regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji
(v nadaljevanju RGS Primorsko-notranjske regije) za
bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju
z bankami Banko Koper d.d., Abanko d.d. in Delavsko
hranilnico d.d.. Izvajalec sheme je RRA Zeleni kras,
d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka.
Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, s kontaktnimi
podatki bank, vključno s primeri izračuna EOM glede na
višino in ročnost kredita, so navedeni v prilogi razpisne
dokumentacije – Kreditni pogoji sodelujočih bank v Primorsko-notranjski regiji.

Cilji javnega razpisa so pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti
upravičencev, povečanje investicijske aktivnosti v regiji, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, vzpostavitve
možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva,
olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem obrestnih stroškov
in bančnih zahtev za zavarovanje kreditov na območju
Primorsko-notranjske regije.
Javni razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in izvajajo projekt na območju občin
Primorsko-notranjske statistične regije, in sicer v občinah Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke
in Loška dolina.
Skupen garancijski potencial je 1.600.000,00
EUR, razpisan je na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada v višini 800.000,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4.
Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je
3.200.000,00 EUR.
2. Pogoji za dodeljevanje garancij
1. Splošni pogoji
Državna pomoč se po tem razpisu dodeljuje po
shemi »de minimis« s št. priglasitve: M001-59401172014. Za dodeljevanje državne pomoči se uporabljajo
določbe poglavja III. Iz Pravilnika o dodeljevanju spodbud, št. 012-4/2015-3, z dne 19. 3. 2015 ter Uredbe
»de minimis«.
Za kredite bo lahko RGS Primorsko-notranjske
regije dodeljevala garancije v višini do 50 % glavnice
kredita vključno s pogodbenimi obrestmi, ki se odplačujejo po amortizacijskem načrtu, vendar višina garancije
ne sme presegati 75.000,00 EUR. Najvišji znesek vseh
izdanih odprtih garancij na posameznega upravičenca
je 120.000,00 EUR.
Krediti z garancijo RGS Primorsko-notranjske regije se odobrijo za upravičene stroške investicije, nastale
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Črpanje mora upravičenec izvesti najkasneje v roku
treh mesecev od sklenitve pogodbe oziroma najkasneje do 16. 10. 2018. Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega leta od datuma sklepa o odobritvi
garancije, oziroma najkasneje do 16. 7. 2019.
Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega
razmerja. Garancije RGS Primorsko-notranjske regije
se izdajo najkasneje do 16. 7. 2018.
Cilji bodo doseženi z dodeljevanjem garancij za
bančne kredite za:
a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena sredstva, povezane z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na
proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju
prej ni proizvajala ali
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v
obstoječi poslovni enoti.
b) za obratna sredstva v povezavi z investicijo.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite.
1.1 Vlagatelji:
Na razpis se lahko prijavijo
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane na sodišču,
– samostojni podjetniki posamezniki vpisani v poslovni register RS oziroma fizične osebe, ki opravljajo
dejavnost vpisano v drug ustrezen register,
– zadruge,
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ki imajo sedež podjetja ali registrirano poslovno
enoto v Primorsko-notranjski regiji in so na dan oddaje
vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah
oziroma po Zakonu o zadrugah.
Vlagatelji morajo opravljati dejavnost na območju
občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke
in Loška dolina.
Za opredelitev velikosti podjetij se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z
dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in
108 Pogodbe o Evropski uniji, in sicer so število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo velikost
podjetja sledeča:
– V kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni
promet, ki ne presega 50 mio EUR in/ali bilančno vsoto,
ki ne presega 43 mio EUR;
– V kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje
kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 mio EUR;
– V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot
tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 mio EUR.
Ob tem RRA Zeleni kras, d.o.o. opozarja na
6. člen Priloge I, ki pravi, da se podatki za podjetje,
ki ima partnerska ali povezana podjetja, tudi glede
števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih
izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi
konsolidiranih zaključnih računov podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega
je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti
obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako
partnersko podjetje.
Ne glede na določila prvega odstavka tega poglavja
do kreditov z garancijami niso upravičeni vlagatelji, ki:
– imajo neporavnane zapadle obveznosti do Slovenskega regionalno razvojnega sklada ali do RRA Zeleni kras, d.o.o.,
– so izkoristili maksimalno višino poroštva oziroma
garancije,
– so po principu kumulacije izkoristili zgornjo mejo
intenzivnosti državne pomoči,
– v skladu s pravilom »de minimis« opravljajo dejavnosti a) ribištva in akvakulture, b) primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti, c)predelave in trženja
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, kolikor je znesek
pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali
jih zadevna podjetja dajo na trg ter če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne
proizvajalce,
– delujejo v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko
je pomoč neposredno vezana na izvozne količine, na
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– so pridobili pomoč, ki daje prednost uporabi domačih proizvodov pred uvoženimi,
– imajo neporavnane obveznosti do države oziroma
nima poravnanih obveznosti pri davčni upravi RS, ki jim
je potekel rok plačila,
– so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi določbe Komisije, ki je prejeto
državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo
s skupnim trgom Skupnosti,
– so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v te-
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žavah ali 18. točko 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ali so v postopku poenostavljene prisilne
poravnave, prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– so insolventni glede na 2. točke tretjega odstavka
14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list
RS, št. 13/14 UPB8-ZFPPIPP),
– so v postopku vračanja že dodeljene spodbude
sklada po drugih javnih razpisih,
– izvajajo ekološko sporne investicije.
1.2 Splošna določila
Projekt mora biti vnaprej časovno opredeljen z začetkom in zaključkom projekta. Projekt se mora izvajati
na lokaciji opredeljeni v eni izmed občin Primorsko-notranjske regije.
Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost in imeti
vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter odvisno
od narave del po zaključku projekta pridobiti uporabno
dovoljenje, kar bo RRA Zeleni kras, d.o.o. preverjala pri
izvajanju rednih pregledov.
V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini v
lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj
za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega
vračila kredita) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
Investicija mora ostati v statistični regiji najmanj tri
leta po zaključku, razen pri obratnih sredstvih.
RRA Zeleni kras, d.o.o. bo na podlagi sklenjenih pogodb z upravičenci spremljala uresničevanje namenske
rabe in realizacijo projektov v skladu s prijavljenimi projekti, na podlagi javno dostopnih informacij ter z ogledi
na kraju samem.
Spremljanje bo obsegalo: kontrolo namenske porabe sredstev, finančnega poslovanja upravičenca in
učinkov projektov.
Ob zaključku projekta je upravičenec dolžan predložiti na RRA Zeleni kras, d.o.o. končno poročilo o doseženih rezultatih. Vzorec končnega poročila je sestavni
del razpisne dokumentacije.
1.3 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po pravilu »de minimis« in po
tem razpisu so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške
nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona
podjetja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov
projektov širšega pomena,
– plače novo zaposlenih v podjetju,
– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
Obratna sredstva morajo biti v povezavi s projektom
in ne smejo presegati 20 % višine odobrenega kredita
oziroma maksimalno 30.000 EUR.
Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih
oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot
25 % povezana (lastniški delež ali glasovalne pravice) s
podjetjem – upravičencem; prav tako materialne investicije ne more kupiti od oseb v sorodstvenem razmerju z
lastnikom podjetja ali fizične osebe.
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1.4 Neupravičeni stroški
Med neupravičene stroške pri investicijah sofinanciranih po pravilu »de minimis« sodijo:
– nakup prevoznih sredstev in transportne opreme
v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do
bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih
družb,
– davek na dodano vrednost ter drugi davki in dajatve,
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,
– vlaganja v zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po
zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
2. Finančni pogoji
2.1 Kreditni in garancijski pogoji za vlagatelje:
– Maksimalna višina bančnega kredita: 150.000,00
EUR,
– Minimalna višina bančnega kredita: 8.000,00
EUR,
– Črpanje kredita: namensko, v skladu s predloženo
dokumentacijo,
– Rok črpanja: tri mesece od sklenitve kreditne
pogodbe; v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora Primorsko-notranjske regije,
– Letna obrestna mera za kredit znaša pri banki:
– Banki Koper d.d.: EURIBOR 6-mesečni +
2,55 %,
– Abanka d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 2,42 %,
– Delavska hranilnica d.d.: EURIBOR 6-mesečni
+ 1,95 %.
– Višina garancije: od 50 % glavnice kredita vključno
s pogodbenimi obrestmi, ki se odplačujejo po amortizacijskem načrtu, vendar višina garancije ne sme presegati 75.000,00 EUR.
– Odplačilna doba kredita: do 8 let, vendar največ
do 16. 7. 2025, za odplačevanje glavnice kredita je
možen moratorij do 12 mesecev, moratorij se šteje v
odplačilno dobo.
– Stroški kredita: se določijo v skladu s pogoji banke, katerih višina je navedena v Navodilu za izdelavo
vloge.
– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije.
– Zavarovanje garancije: RGS Primorsko-notranjske regije za zavarovanje garancije zahteva nerazdelno
poroštvo fizičnih oseb v obliki notarskega sporazuma; v
primeru srednje velikih podjetij z veliko varnostjo naložbe in poslovanja družbe se lahko določi drugo primerno
zavarovanje po presoji kreditno-garancijskega odbora
(npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na nepremičnine
ali premičnine, depozit...). Vlagatelj zavaruje garancijo
z notarsko overjenim sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti, pri čemer stroške notarja v celoti
nosi prijavitelj.
Višina upravičenih stroškov ni omejena, upoštevajo
se neto stroški investicije brez DDV.
Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
2.2 Pravilo »de minimis«
Pomoč po tem razpisu se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU
L 352, 24. 12. 2013), na osnovi katere ni možno združevanje pomoči za posamezen projekt, ki bi presegal
zgornjo mejo pomoči.
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Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju-upravičencu ne sme presegati
zgornje meje 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
države, občine ali Unije. Omenjeni znesek se zniža na
vrednost 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v tovornem prevozu.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega
podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej navedenih zgoraj preko enega ali več drugih podjetij, prav
tako veljajo za enotno podjetje.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Priglasitelj bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o:
1. že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške
in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis«
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
RRA Zeleni kras, d.o.o. bo pisno obvestil upravičenca, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«,
navedel bo št. in naziv sheme ter višino prejete državne
pomoči.
3. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne s cilji javnega
razpisa, bo ocenila strokovna služba RRA Zeleni kras,
d.o.o. in jih posredovala v obravnavo kreditno-garancijskemu odboru na osnovi naslednjih meril:
A.) Ocena projekta in podjetja:
– cilj in namen investicije oziroma naložbe
– vlaganje v tehnologijo
– zaposleni podjetja
– tržna naravnanost
– razvojna naravnanost podjetja
B.) Ocena varnosti investicije oziroma naložbe:
– premoženje in možnost poplačila v primeru unovčitve garancije
– bonitetna ocena
C.) Velikost prijavitelja
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del Navodil za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje.
Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja
garancij po pravilu »de minimis« je 75; pogoj za dodelitev garancij za kredite je poleg pozitivnega sklepa kreditno-garancijskega odbora, doseženih najmanj 40 točk.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
4. Razpisna dokumentacija
Navodilo za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje
vlog vsebuje naslednje obrazce:
– OBR št. 1: Prijavni list za pridobitev garancije
RGS Primorsko-notranjske regije,
– Priloga št. 1: popis premoženja osebnega poroštva
– OBR št. 2: Izjava o prejeti višini državnih pomoči,
– OBR št. 3: Vzorec zahtevka za koriščenje kredita,
– OBR št. 4: Vzorec vmesnih in končnega poročila,
– OBR št. 5: Vzorec pogodbe o izdaji garancije,
– OBR št. 6: Besedilo garancije,
– OBR št. 7: Kreditni pogoji sodelujočih bank
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki
na sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, Pivka
in na spletni strani, www.rra-zk.si.
5. Rok, v katerem morajo biti izdane garancije
Garancije po shemi RGS Primorsko-notranjske regije se dodeljujejo najkasneje do 16. 7. 2018.
6. Rok za prijavo
Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS do porabe sredstev oziroma
do datuma zaprtja razpisa, ki je 16. 6. 2018.
7. Obravnava vlog in podpis pogodbe
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval kreditno-garancijski odbor RGS Primorsko-notranjske regije najmanj enkrat mesečno. Vloge, oddane do vključno 5. v
mesecu bodo praviloma obravnavane in rešene do 5. v
naslednjem mesecu. Odpiranje vlog bo na sedežu RRA
Zeleni kras, d.o.o. in ne bo javno.
V primeru, da je vloga nepopolna, se vlagatelja
pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.
Vloge, ki jih vlagatelj v roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi ne dopolni, se kot nepopolne zavržejo.
Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi tega razpisa
ne more biti predmet dopolnitve vloge.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem,
bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma
po zaprtju razpisa, se bodo prosilcu neodprte vrnile.
Vloge, ki bodo prispele pred objavo razpisa ali po
skrajnem roku za oddajo, bodo s sklepom zavržene in
vrnjene vlagatelju.
V primeru dodelitve sredstev bodo upravičeni prijavitelji pozvani k sklenitvi sporazuma in pogodbe z vsebino kot je razvidna iz vzorca, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni
poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z RRA Zeleni
kras, d.o.o.. Če se v roku osmih (8) dni ne bodo odzvali
na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev
garancije. V primeru, da upravičenec odstopi od svoje
zahteve za pridobitev garancije, mora pisno obvestiti
RRA Zeleni kras, d.o.o..
8. Način prijave in razpisni roki
Vlogo za odobritev garancije pošljite priporočeno
ali oddate osebno na naslovu: RRA Zeleni kras, d.o.o.,
Prečna ulica 1, 6257 Pivka, s pripisom: »Ne odpiraj –
Vloga za RGS Primorsko-notranjske regije«.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je:
– poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti
pred navedenim rokom za prijavo in ne kasnejši od
6. 5. 2018 ali
– osebno oddana vloga na zgoraj naveden naslov,
ne pred navedenim rokom in najkasneje do 6. 5. 2018
do 13. ure.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku.
Kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna
komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru
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dvoma lahko RRA Zeleni kras, d.o.o. dodatno zahteva
overjen prevod. Vsi prevodi so strošek prijavitelja.
Na ovojnici mora obvezno biti naveden pošiljatelj
oziroma vlagatelj z naslovom. Če na ovojnici pošiljatelj (prijavitelj) ne bo naveden, bo strokovna komisija
ovojnico odprla, s sklepom vlogo zavrgla in jo vrnila
prijavitelju, de bo iz vsebine mogoče ugotoviti njegov
naziv in naslov.
Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili oziroma
prilogami je potrebno oddati v enem listinskem izvodu.
9. Črpanje kredita
Črpanje kredita je namensko, na podlagi naslednje
dokumentacije:
– zahtevka za črpanje kredita,
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka originalu in
– dokazilom o plačilu preostanka predloženih računov.
Zgoraj navedeno dokumentacijo upravičenec predloži v pregled RRA Zeleni kras, d.o.o.. RRA Zeleni kras,
d.o.o. zahtevek s prilogami v roku 3 dni pregleda in potrdi ter ga posreduje izbrani banki v plačilo.
V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna
račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija
plačanega računa na njegov transakcijski račun.
10. Pravno sredstvo
Zoper sklep RRA Zeleni kras, d.o.o. pritožba ni
dovoljena. Zoper sklep je možen upravni spor, katerega
predmet ne morejo biti merila za izbor upravičencev.
11. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo vlagatelji na: RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica
1, 6257 Pivka, tel. 05/721-22-33 in 05/721-22-40 ali na
e-naslovu: info@rra-zk.si, oziroma na spletni strani RRA
Zeleni kras, d.o.o., www.rra-zk.si.
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Ob-3640/15
Javni razpis
za dodeljevanje garancij za bančne kredite za
mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske
garancijske sheme v Obalno kraški regiji
1. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa je Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja
19, 6000 Koper (v nadaljevanju: RRC Koper).
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: javni razpis je objavljen na podlagi Splošnih pogojev delovanja Regijske garancijske sheme v Obalno kraški regiji
z dne 16. 10. 2015, Pravilnika Slovenskega regionalno
razvojnega sklada o delovanju regijskih garancijskih
shem (št. dokumenta 012-15/2014-13 z dne 2. 4. 2015),
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Zakona o
javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4,
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13),
Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno
razvojnega sklada št. 012-3/2015-3 z dne 19. 3. 2015
(v nadaljevanju: Splošni pogoji), Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada št. 012-4/2015-3 z dne 19. 3. 2015
ter spr. in dop. z dne 2. 4. 2015 (v nadaljevanju: Pravilnik o spodbudah), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z
dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107
in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6.
2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah), ter Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z
dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Po-
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godbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L št. 352, z dne 24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis«), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (DP2015, Uradni list RS, št. 102/13
s spremembami), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415,
Uradni list RS, št. 101/13 in 9/14 – ZRTVS-1A).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske
sheme v Obalno kraški regiji (v nadaljevanju RGS OK)
za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Poslovna banka
Banka Koper d.d.
Banka Sparkasse d.d.
Abanka d.d.
Delavska hranilnica d.d.
Ljubljana

Obrestna mera za kredit
(6m) Euribor + 2,48 %
(6m) Euribor + 2,40 %
(6m) Euribor + 2,42 %
(6m) Euribor + 1,95 %

Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, s kontaktnimi
podatki bank, vključno s primeri izračuna EOM glede
na višino in ročnost kredita, so navedeni v prilogi razpisne dokumentacije – Kreditni pogoji sodelujočih bank
v RGS OK.
Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti
podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Obalno kraški regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti,
vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega
gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje
velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih
zahtev za zavarovanje kreditov idr.
Cilji bodo doseženi z dajanjem garancij na osnovi
bančnih kreditov za:
(a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni
proizvajala ali
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v
obstoječi poslovni enoti,
b) obratna sredstva v povezavi z investicijo.
Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki
delujejo in izvajajo projekte na območju občin statistične
regije Obalno kraška (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Občina
Ankaran, Občina Divača, Občina Hrpelje - Kozina, Občina Izola, Občina Komen, Mestna občina Koper, Občina
Piran in Občina Sežana.
Skupen garancijski potencial RGS OK znaša
1.200.000 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne
finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad) v višini 600.000 EUR in predvidenega multiplikatorja 4.
4. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Vrsta državne pomoči
Državna pomoč po tem razpisu se izvaja po shemi
»de minimis« prijavljeni pod M001-5940117-2014. Za
dodeljevanje državne pomoči se uporabljajo določbe poglavja III. iz Pravilnika o dodeljevanju spodbud, št. 0124/2015-3, z dne 19. 3. 2015.
4.2 Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje
velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter
zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na
dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl.
US: U-I-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11,
91/11, 100/11 Skl. US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13
Odl. US: U-I-311/11-16 in 82/13) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09) (v nadaljevanju: upravičeni prijavitelji). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in
ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.
Za opredelitev velikosti se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z
dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uris
erv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.
Ne glede na določila prvega odstavka tega poglavja do garancij in nepovratnih sredstev niso upravičeni
prijavitelji:
– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do sklada ali RRC Koper;
– ki so izkoristila maksimalno višino poroštva oziroma garancije;
– ki so po principu kumulacije izkoristila zgornjo
mejo intenzivnosti državne pomoči;
– ki izvajajo poseben program reševanja in prestrukturiranja;
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije;
– ki so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah ali 18. točko 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ali so v postopku poenostavljene prisilne
poravnave, prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 UPB8-ZFPPIPP);
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim
trgom;
– ki so v postopku vračanja že dodeljene spodbude
sklada po drugih javnih razpisih;
– ki izvajajo ekološko sporne investicije.
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja v
naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi
I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov
in proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih
proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce,
– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč
neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev
in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za
kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih
za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem
trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim,
povezanim z izvozom,
– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga
pred uporabo uvoženega blaga,
– ki so neposredno ali posredno z več kot 25 %
udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na
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seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,
– v katerem je član poslovodstva neposredno ali
posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski družbi,
ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki
ureja davčni postopek,
– v katerem je član poslovodstva hkrati tudi samostojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na
podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.
Zgornje zadnje 3 omejitve prenehajo veljati, ko
davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba
ali kapitalska družba, v kateri je ta oseba neposredno
ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v njenem
kapitalu, nima evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in da ima izpolnjene vse obveznosti v
zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja za
izplačilo plače in nadomestila plače. Potrdilo ne sme
biti starejše od dneva objave zadnjega seznama iz
druge in tretje alineje prejšnjega odstavka in ne sme
biti starejše od 15 dni.
4.3 Upravičeni projekti in upravičeni stroški
4.3.1 Upravičeni projekti, splošna določila
Predmet prijavljenega projekta so lahko začetne
investicije oziroma naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v statistični regiji, povezane z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni
proizvajala ali
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v
obstoječi poslovni enoti.
Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, torej
določen začetek in konec projekta. Lokacija projekta
mora biti v upravičenem območju.
Prijavljeni projekt prijavitelja mora izkazovati pozitivne učinke na prijaviteljevo poslovanje. Iz predložene
prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt
obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.
Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
Prijavitelj mora biti registriran za dejavnost oziroma
mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta
ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo RRC Koper preverjal
pri izvajanju rednih pregledov. V primeru, da se projekt
izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih
oseb, mora imeti prijavitelj za opravljanje dejavnosti v
njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje
lastnika k izvedbi projekta.
Prijavitelj mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev
državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma da
je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo
presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali
pomoči »de minimis«.
Kolikor je prijavitelj v fazi pridobivanja ali je prejel
sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz
morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir,
višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo
oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen
sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh
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sredstev. Kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času
trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti
RRC Koper.
Investicija oziroma naložba mora ostati v statistični
regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije, razen pri
obratnih sredstvih.
RRC Koper bo na podlagi sklenjenih pogodb z
upravičenci spremljal uresničevanje namenske rabe in
realizacijo projektov v skladu s priloženimi poslovnimi
načrti upravičencev in prijavljenimi projekti. Spremljava
bo obsegala:
– kontrolo namenske porabe sredstev,
– spremljanje finančnega poslovanja upravičenca,
– spremljanje učinkov projektov.
RRC Koper bo spremljal in kontroliral izvajanje pogodbe na podlagi pridobljene dokumentacije, ki jo je dolžan predložiti upravičenec, s komuniciranjem z lokalnimi
in z regionalnimi institucijami, s poslovnimi bankami in z
drugimi, ki lahko posredujejo relevantne informacije in z
ogledi na kraju samem.
4.3.2 Upravičeni projekti – dodatna določila
Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški v povezavi s prijavljenim projektom, vendar
največ 20 % kredita na osnovi garancije po tem razpisu.
Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega
leta od datuma sklepa o odobritvi garancije.
Skupni znesek pomoči »de minimis« za gospodarstvo enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 €
oziroma v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem
cestnem tovornem prevozu 100.000 € v kateremkoli
obdobju treh proračunskih let, ne glede na vir prejema,
obliko ali namen pomoči.
4.3.3 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške
nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona
podjetja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov
projektov širšega pomena,
– bruto plača in prispevki na plače novo zaposlenih
v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma vročitve
sklepa dalje največ 3 mesece,
– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko
znašajo skupaj največ 20 % kredita na osnovi garancije
po tem razpisu.
4.3.4 Neupravičeni stroški
Med neupravičene stroške pri investicijah oziroma
naložbah sofinanciranih po pravilu »de minimis« spadajo:
– stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne
opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do
bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih
družb,
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev,
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– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,
– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po
zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih
oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot
25 % povezana (lastniški deleži ali glasovalne pravice) z
upravičencem. Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega,
drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo,
ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.
5. Finančni pogoji
5.1 Splošni finančni pogoji
Za pridobitev dolgoročnega kredita se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so
včlanjeni oziroma se včlanijo v RGS OK. Višina članarine, v enkratnem znesku, znaša 100 EUR. Članom
Garancijske sheme pri RRC Koper ni potrebno plačati
članarine v RGS OK.
Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so naslednji:
– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa
150.000 EUR,
– obrestna mera po posameznih bankah je navedena v točki 3. tega razpisa, stroški odobritve, vodenja in
ostali bančni stroški so v prilogi razpisne dokumentacije,
– doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa
ne sme preseči 16. 7. 2025,
– moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva v
čas skupne dobe vračanja kredita,
– prijavitelj zavaruje prejeti kredit z garancijo RRC
Koper in drugimi oblikami zavarovanj, odvisno od stopnje rizičnosti projekta in prijavitelja,
– črpanje kredita je namensko, v skladu s priloženo
dokumentacijo,
– rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne
pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RRC Koper,
– prijavitelj najprej zaprosi za kredit banko iz seznama sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa o
odobritvi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije,
– garancija znaša največ 50 % odobrenega kredita,
– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,
– prijavitelj zavaruje garancijo z notarsko overjenim
Sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti, pri
čemer stroške notarja v celoti nosi prijavitelj.
RRC Koper za zavarovanje garancije zahteva nerazdelno poroštvo fizičnih oseb v obliki notarskega sporazuma, v primeru srednje velikih podjetij z veliko varnostjo naložbe in poslovanja družbe se lahko določi drugo
primerno zavarovanje po presoji kreditno-garancijskega
odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na nepremičnine ali premičnine, depozit).
6. Stroški povezani s kreditom in garancijo: RRC
Koper za izdano garancijo in obdelavo vloge ne zaračunava nobenih stroškov. Banka zaračuna stroške v
zvezi z odobritvijo in vodenjem kredita v skladu z njeno
poslovno politiko. S kreditom so povezani tudi stroški
zavarovanja po pogojih banke in notarskega Sporazuma
o zavarovanju garancijskih obveznosti.
7. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenil kreditno-garancijski odbor RRC
Koper, na osnovi naslednjih meril:
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A) Ocena projekta in podjetja:
– Cilj in namen investicije oziroma naložbe
– Vlaganje v tehnologijo
– Zaposleni podjetja
– Tržna naravnanost
– Razvojna naravnanost podjetja
B) Ocena varnosti investicije oziroma naložbe:
– Premoženje in možnost poplačila v primeru unovčitve garancije
– Bonitetna ocena
C) Velikost prijavitelja
D) Socialno podjetništvo
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo
vloge in merila za ocenjevanje vlog).
Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja
garancij po pravilu de minimis je 80, pogoj za dodelitev
garancije je zraven pozitivnega sklepa kreditno garancijskega odbora doseženih najmanj 40 točk.
8. Način prijave in razpisni roki
Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev oziroma najpozneje
do 16. 5. 2018 do 14. ure. Vloge (obrazci in priloge) je
potrebno poslati na naslov Regionalni razvojni center
Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper.
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po
pošti, iz katere je razviden datum in ura oddane vloge.
Merila za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti kasnejši od 16. 5. 2018.
Vlogo je možno oddati tudi osebno na sedežu RRC
Koper (Ulica 15. maja 19, Koper).
Vloge, ki bodo prispele po skrajnem roku za oddajo,
bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodilom prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis, in
sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga
– RGS OK« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Oprema
ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili
nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice).
Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku.
Kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna komisija zahteva slovenski prevod s podpisom
odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko RRC Koper dodatno zahteva overjen
prevod. Vsi prevodi so strošek prijavitelja.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma
bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure, bodo s sklepom zavržene in
vrnjene prijavitelju.
Če na ovojnici pošiljatelj (prijavitelj) ne bo naveden,
bo strokovna komisija ovojnico odprla, s sklepom vlogo
zavrgla in jo vrnila prijavitelju, če bo iz vsebine mogoče
ugotoviti njegov naziv in naslov.
Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili je potrebno oddati v elektronski obliki skenirano v datoteki
PDF na elektronskem mediju ter v enem listninskem
izvodu.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je sestavljena iz navodila
za izdelavo popolne vloge in merila za ocenjevanje vlog
z naslednjimi razpisnimi obrazci:
– OBR št. 1: Prijavni list za pridobitev garancije
RGS OK
– Priloga št. 1: popis premoženja osebnega poroka
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– Priloga št. 2: popis upravičenih stroškov
– OBR št. 2: Pristopna izjava v RGS OK
– OBR št. 3: Izjava o prejeti višini državne ali »de
minimis« pomoči
– OBR št. 4: Vzorec zahtevka za koriščenje kredita
– OBR št. 5: Vzorec vmesnih in končnih poročil
– OBR št. 6: Vzorec Pogodbe o izdaji garancije
– OBR št. 7: Vzorec Besedila garancije
– OBR št. 8: Vzorec opreme ovojnice
– OBR št. 9: Kreditni pogoji sodelujočih bank
Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko
prijavitelji prevzamejo na spletni strani RRC Koper brezplačno na www.rrc-kp.si.
V času razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na RRC Koper na tel: 05/66-37-583 (Irena Cergol)
oziroma na naslov: irena.cergol@rrc-kp.si.
10. Odpiranje in obdelava vlog
Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele.
Odpiranje vlog bo na sedežu RRC Koper in ne bo javno.
Vloge se pregledajo v roku 5 dni. V primeru, da je vloga
nepopolna, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Pozivi na
dopolnitev vloge se pošiljajo po vrstnem redu, kot so
prispele. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. Vloge, ki jih
prijavitelj v zahtevanem roku 8 dni, od dneva prejema
obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot
neutemeljene zavrnjene.
Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi garancije
RGS OK ne more biti predmet dopolnitve vloge.
Strokovna služba lahko prijavitelje s popolnimi vlogami pozove še k dodatnim pojasnilom eventualnih nejasnosti v vlogi za potrebe analize vloge za kreditno
garancijski odbor.
Prijavitelj sme ob pisnem soglasju RRC Koper popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna
služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.
Vlogo bo pregledala in ocenila strokovna služba
RRC Koper, ki pripravi poleg analize vloge tudi predlog
sklepa za kreditno-garancijski odbor. Ta sprejme sklep
o odobritvi oziroma neodobritvi garancije.
Vlogo bo obravnaval kreditno-garancijski odbor
RGS OK. Ta se praviloma sestaja enkrat mesečno.
RRC Koper bo najkasneje v roku 5 dni po sprejemu
odločitve prijavitelju posredoval Sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije
bo RRC Koper z upravičencem podpisala Sporazum o
zavarovanju garancijskih obveznosti in Pogodbo o izdaji
garancije, upravičencu izdala garancijo, upravičenec pa
bo z banko podpisal kreditno pogodbo in uredil zavarovanje kredita.
Upravičenec mora tudi ob podpisu pogodbe izpolnjevati vse razpisne pogoje.
Prepozno prispele ali nepravilno opremljene vloge
bodo zavržene.
11. Zaupna narava dokumentacije
Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis,
so javni, razen tisti, ki jih prijavitelj posebej označi kot
poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko prijavitelj označi posamezen podatek oziroma del vloge.
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno
vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih
javnega razpisa.
Rezultati javnega razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani RRC
Koper.
12. Zavrnitev vlog
Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev in zahtev
razpisa in razpisne dokumentacije in niso v skladu s
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predmetom, namenom in cilji razpisa, se zavrnejo. Če
se to ugotovi po izdaji sklepa o izdaji garancije, se pogodba ne podpiše, sklep pa se razveljavi. Po podpisu
pogodbe je to razlog za odstop od pogodbe o izdaji garancije, umik garancije ter odpoklic depozita. Prijavitelj
mora poravnati zakonsko določene zamudne obresti za
namensko vezan depozit za čas od datuma sklenitve
pogodbe do datuma vračila depozita.
Izpolnjevanje pogojev in meril mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz javnih
evidenc.
Vloga se med drugim zavrne tudi, če:
– prijavitelj prosi za sredstva, ki jih namerava porabiti v nasprotju z razpisnimi pogoji,
– so bila prijavitelju predhodno že odobrena javna
sredstva za isti namen,
– prijavitelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog,
iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način
izvedbe oziroma podatki niso verodostojni in/ali resnični.
13. Črpanje kredita
Črpanje kredita je namensko, na podlagi naslednje
dokumentacije:
– zahtevka za črpanje kredita,
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka originalu in dokazilom o plačilu preostanka predloženih
računov.
Zgoraj navedeno dokumentacijo upravičenec
predloži in pošlje v pregled RRC Koper. RRC Koper
v roku 5 dni pregleda in potrdi ter jo posreduje izbrani
banki v izplačilo. V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna račun, se mu koriščenje kredita izvede kot
refundacija plačanega računa na njegov transakcijski
račun.
14. Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev je dolžan RRC Koper pred dodelitvijo sredstev dostaviti pisno izjavo o morebitnih že
prejetih regionalnih ali de minimis pomočeh (vključno
z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je
v relevantnem obdobju prejemnik še kandidiral za de
minimis pomoč) in drugih že prejetih (ali zaprošenih)
pomočeh za iste upravičene stroške.
Prejemnik sredstev mora RRC Koper oziroma s
strani RRC Koper pooblaščenim osebam, omogočiti preverjanje upravičenih stroškov ter drugi nadzor in spremljanje izvajanja pogodbe.
Prejemnik sredstev mora RRC Koper obvestiti o
vseh nameravanih statusnih spremembah (spremembah sedeža, spremembe v dejavnostih...). Prejemnik
sredstev mora zagotoviti, da terjatve do RRC Koper ne
bo odstopil tretji osebi. Prejemnik sredstev je kazensko
in odškodninsko odgovoren v primeru, da se ugotovi,
da je podal neresnične ali zavajajoče izjave v vlogi na
javni razpis ali kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.
15. Pogodba
V primeru dodelitve sredstev bodo upravičeni prijavitelji pozvani k sklenitvi sporazuma in pogodbe z
vsebino kot je razvidna iz vzorca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Enostransko spreminjanje v podpis
predložene pogodbe ni dopustno. Nasprotno pomeni, da
med strankama ni potrebnega soglasja in se šteje, da
pogodba ni sklenjena.
Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni poziv, da
pristopijo k podpisu pogodbe z RRC Koper. Če se v
roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so
umaknili vlogo za pridobitev sredstev.
V primeru, da prejemnik garancije odstopi od svoje
zahteve za pridobitev garancije, mora pisno obvestiti
RRC Koper.
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16. Pravno sredstvo: zoper sklep RRC Koper pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je možen upravni spor,
katerega predmet ne morejo biti merila za izbor upravičencev.
Regionalni razvojni center Koper
Št. 70373/2015

Ob-3667/15

Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o
skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL
L 347/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1081/2006 (UL L 347/2013), Uredbe Komisije
(ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
pri pomoči de minimis (UL L352, v nadaljevanju: Uredba
št. 1407/2013/ES), Uredbe o porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna
mesta (Uradni list RS, št. 29/15, v nadaljevanju: Uredba), Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in
prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Zakona o
spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04),
Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de
minimis" (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo (14/13 popr.), 101/13 in
55/15 – ZFisP), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS,
št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016
(Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo,
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10
– ZUPJS in 57/12, v nadaljevanju: ZSV), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr.
in 47/15 – ZZSDT, v nadaljevanju: ZDR), Kolektivne
pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ,
57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – MPUPR, 102/00,
62/01, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12 in 46/13, v nadaljevanju: Kolektivna pogodba), Pravilnika o pripravništvu na
področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 128/04;
v nadaljevanju: Pravilnik), Zakona o urejanju trga dela
(Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13,
100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT; v nadaljevanju: ZUTD), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne
politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/12, 28/14 in
60/15), Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja
(dostopnega na: http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti); Obligacijskega
zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo), Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in
51/14), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06
– ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 40/12,
96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 –

odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 –
ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 –
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr,
107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US in 90/15,
v nadaljevanju: ZUJF), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo),
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni
list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 117/06
– ZDavP-2, 23/14, 50/14 in 19/15 – odl. US), Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 (potrjenega s strani Evropske
Komisije z dne 11. 12. 2014, št. potrditve CCI 2014SI16MAOP001), Priglašene sheme »de minimis« pomoči
»Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja«, št. priglasitve: M001-5022860-2014/V z
dne 16. 9. 2015, Odločitve o podpori št. 8-2/1/MDDSZ/0 za operacijo »Spodbujanje pripravništev«, izdane
s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja
(v nadaljevanju: Odločitev OU o podpori) št. dokumenta:
3032-80/2015/7 z dne 1. 12. 2015, z vsemi spremembami) ter Pogodbe št.: 2611-15-582102 o sofinanciranju
operacije »Spodbujanje pripravništev« (OP20.00002) v
okviru 8. prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanja in
transnacionalna mobilnost delovne sile 8. 2. prednostne
naložbe: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela,
zlasti tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali
usposabljajo, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna
izključenost, in mladimi iz odrinjenih skupnosti, tudi z izvedbo Jamstva za mlade 8.2.1 Znižanje brezposelnosti
mladih Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, sklenjene
med naročnikom tega javnega razpisa in Ministrstvom
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v
vlogi posredniškega organa z dne 16. 12. 2015, Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
objavlja
javni razpis
»Spodbujanje pripravništev« (OP20.00002) v okviru
8. prednostne osi:
Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna
mobilnost delovne sile 8. 2. prednostne naložbe:
Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, zlasti
tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali
usposabljajo, vključno z mladimi, ki jim grozi
socialna izključenost, in mladimi iz odrinjenih
skupnosti, tudi z izvedbo Jamstva za mlade 8.2.1
Znižanje brezposelnosti mladih Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja mladih iskalcev prve zaposlitve – pripravnikov na
področju socialnega varstva, ki so stari do vključno 29
let in iščejo prvo zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti
izobrazbe, kot jo predpisuje 69. člen ZSV za pripravnika
na področju socialnega varstva.
Namen javnega razpisa je:
– večja zaposljivost oseb s stopnjo in vrsto izobrazbe, ki je določena za strokovne delavce v ZSV;
– krepitev socialnovarstvenega sektorja za izvajanje posameznih socialnovarstvenih programov in s tem
zagotavljanje kakovostnejših storitev za uporabnike socialnovarstvenih programov.
Cilj javnega razpisa je izbrati projekte prijaviteljev,
ki bodo skupno izvedli največ 100 zaposlitev iskalcev
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prve zaposlitve – pripravnikov na področju socialnega varstva, skladno z ZSV, in sicer za obdobje največ
12 mesecev, z namenom pridobivanja in krepitve njihovih sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti, s ciljem, da
opravijo pripravništvo in strokovni izpit, ki predstavlja
zakonski pogoj za zaposlitev na področju socialnega
varstva. Pripravnik sklene pogodbo o zaposlitvi za čas
opravljanja pripravništva z delodajalcem v skladu z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja, praviloma za polni
delovni čas.
Ciljna skupina javnega razpisa so mladi, stari do
vključno 29 let, ki so prvi iskalci zaposlitve na področju
socialnega varstva, ki iščejo zaposlitev po pridobljeni
stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje 69. člen ZSV
– pripravniki.
Regionalna razsežnost
Slovenija je v novem programskem obdobju po
letu 2014 na ravni NUTS 2 razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na bolj razvito kohezijsko regijo
zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS) in manj
razvito kohezijsko regijo vzhodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS).
KRZS sestavljajo 4 statistične regije (osrednjeslovenska, gorenjska, goriška in obalno-kraška). KRVS
sestavlja 8 statističnih regij (pomurska, podravska, koroška, savinjska, zasavska, spodnjeposavska, jugovzhodna Slovenija in notranjsko-kraška).
Financiranje in spremljanje operacije "Spodbujanje
pripravništev" v novem programskem obdobju 2014–
2020 predstavlja 8.2.1 specifični cilj "Zniževanje brezposelnosti mladih". Upravičenost v okviru regionalne
razdelitve je vezana na stalno prebivališče iskalca prve
zaposlitve oziroma pripravnika.
1.1 Upravičene aktivnosti
Do financiranja na podlagi predmetnega javnega
razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega razpisa,
– so v skladu s predmetom in ciljem javnega razpisa.
V okviru javnega razpisa so do financiranja upravičene naslednje aktivnosti prijavitelja pri izbranem projektu zaposlitve in usposabljanje pripravnikov:
– priprava in izvedba programa pripravniškega
usposabljanja za pripravnika;
– izvedba mentorstva pripravniku (notranje usposabljanje).
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje splošne
pogoje:
– so pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva v Republiki Sloveniji, ki:
a) skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti (v
nadaljevanju: SKD) opravljajo dejavnost iz skupine Q
87 – socialno varstvo z nastanitvijo; iz skupine Q 88 –
socialno varstvo brez nastanitve; S 94.991 – dejavnost
invalidskih organizacij ali S 94.910 – dejavnost verskih
organizacij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti, in socialnovarstveno dejavnost (Uradni list RS,
št. 66/07 in 17/08) ali
b) so pridobili dovoljenje za delo ali koncesijo, izdano s strani pristojnega ministrstva skladno z določili
ZSV in so vpisani v register zasebnikov in pravnih oseb,
ki opravljajo socialnovarstvene storitve ali
c) so pridobili status humanitarne organizacije, status invalidske organizacije ali status v javnem interesu
s strani pristojnega ministrstva ali
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d) opravljajo dejavnost iz skupine S 94.99 – Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij in socialnovarstveno dejavnost;
– imajo ustrezno pravno in finančno sposobnost,
vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta, ter razpolagajo z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta;
– niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali
likvidacijskem postopku ali niso prenehali poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– imajo poravnane vse davke in druge dajatve v
Republiki Sloveniji, zapadle do vključno zadnjega dne v
mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis;
– da mu po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15
– ZZSDT; v nadaljevanju ZPZDC-1) ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega
odstavka 23. člena tega zakona;
– da bo zagotovil, da v primeru sklenitve pogodbe
višina vseh prejetih javnih sredstev in sredstev EU za
posamezno vključeno osebo v času trajanja pogodbe
ne bo presegla skupnih stroškov, nastalih v zvezi z
zaposlitvijo posamezne osebe. Skupni stroški, nastali
z zaposlitvijo posamezne vključene osebe so seštevek
zanjo izplačanih: neto plač, obveznih prispevkov iz plače (prispevki delojemalca), akontacije dohodnine in obveznih prispevkov na plačo (prispevki delodajalca. Kot
prejeta javna sredstva se štejejo tudi državne pomoči,
olajšave, oprostitve ali vračila socialnih prispevkov do
katerih sta upravičena nosilec projekta ali oseba na
podlagi posebnih predpisov. Če je zaposlitev prekinjena pred pogodbeno dogovorjenim časom, se dodeljeni
znesek pomoči de minimis ugotavlja glede na dejanski
čas zaposlitve;
– z dodeljenimi sredstvi na podlagi tega javnega
povabila po pravilu »de minimis« v enotnem podjetju
ne bo presegel skupaj 200.000,00 EUR prejetih javnih
sredstev (oziroma 100.000,00 EUR za podjetja v cestno
tovornem prometu) v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči;
– za iste upravičene stroške ni in ne bo prejel sredstev iz drugih javnih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja);
– da ne bo zaposlil brezposelne osebe v dejavnosti
iz sektorjev:
i) ribištva in akvakulture (Uredba Sveta (ES)
št. 104/2000);
ii) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske
unije (Standardna klasifikacija dejavnosti: A01.1 – A01.4
in B05);
iii) predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi iz prejšnje točke v naslednjih primerih:
- če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
- če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v
celoti prenese na primarne proizvajalce,
iv) dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države
ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
v) pri čemer bo pomoč, pogojena s prednostno rabo
domačih proizvodov pred uvoženimi;
vi) pri čemer bo pomoč za nabavo vozil za cestni
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz;
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– da na dan oddaje vloge ni kršil določil veljavnih
predpisov o nenamenski porabi sredstev, prejetih iz
sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev;
– da na dan oddaje vloge ni bil obsojeni zaradi kaznivega dejanja v zvezi s svojim profesionalnim ravnanjem s sodbo, ki je pravnomočna;
Prijavitelj mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati
tudi naslednje posebne pogoje:
– ima najmanj 2 redno zaposlena za polni delovni
čas, od tega vsaj 1 strokovnega delavca, ki izpolnjuje
pogoje za mentorja, skladno s Pravilnikom;
– zaposluje pripravnika, ki bo ob nastopu delovnega
razmerja oziroma 1. 4. 2016 dopolnil največ 29 let;
– v primeru, da za zaposlitev pripravnika skladno z
zahtevo 183. člena ZUJF potrebuje soglasje, razpolaga
z ustreznim soglasjem pristojnega organa skladno z
določili ZUJF;
– pripravnika zaposluje skladno z določili tega razpisa,
delovnopravno zakonodajo, ZSV, ZUTD ter določili ZUJF;
– zagotavlja mentorstvo pripravniku, skladno s Pravilnikom, pri čemer mora biti mentor pri prijavitelju zaposlen za polni delovni čas vsaj za obdobje, kot ga upoštevaje stopnjo izobrazbe pripravnika določajo Pravilnik,
ZDR ter Kolektivna pogodba;
– ima za posameznega pripravnika sprejet program
pripravništva ter pripravniškega usposabljanja skladno
s Pravilnikom.
Prijavitelj, ki ima za polni delovni čas redno zaposleni najmanj 2 osebi, od tega 1 strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za mentorja, skladno s Pravilnikom, lahko v okviru tega javnega razpisa zaposli le 1 pripravnika.
Prijavitelj, ki ima za polni delovni čas redno zaposlenih več kot 10 oseb, od tega najmanj 2 strokovna
delavca, ki izpolnjujeta pogoje za mentorja, skladno s
Pravilnikom, lahko v okviru tega javnega razpisa zaposli
največ 3 pripravnike.
Prijavitelj, ki ima za polni delovni čas redno zaposlenih več kot 50 oseb, od tega najmanj 3 strokovne
delavce, ki izpolnjujejo pogoje za mentorja, skladno s
Pravilnikom, lahko v okviru tega javnega razpisa zaposli
največ 5 pripravnikov.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja razpisnih pogojev lahko SZS od prijavitelja zahteva dodatna pojasnila oziroma dokazila.
SZS bo za potrebe tega javnega razpisa pridobila
dokazila glede izpolnjevanja razpisnih pogojev iz uradnih evidenc, ki odražajo stanje na dan oddaje vloge
o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa, razen če ni s
tem razpisom drugače določeno. Za hitrejšo obravnavo
vloge lahko prijavitelj v prejšnjem odstavku navedena
dokazila priloži tudi sam.
2.2 Mentorstvo
Vsak mentor lahko ob izpolnjevanju pogojev tega
razpisa, istočasno usposablja največ 3 pripravnike.
Mentor mora skladno s točko 2.1. izpolnjevati pogoje za mentorstvo, kot to določa Pravilnik, in mora biti
na dan oddaje vloge na javni razpis zaposlen za polni
delovni čas pri prijavitelju vsaj za obdobje, kot ga upoštevaje stopnjo izobrazbe pripravnika določajo Pravilnik,
ZDR ter Kolektivna pogodba.
2.3 Postopek izbire kandidata na prosto delovno
mesto pripravnika
Prijavitelj je dolžan izpeljati postopek zaposlovanja
pripravnika skladno z veljavno delovnopravno zakonodajo oziroma zakonodajo s področja zaposlovanja, pri
čemer mora, če zanj veljajo določila ZUJF pred pričetkom postopka zaposlitve pridobiti soglasje skladno z
določili ZUJF. Če je z ZUTD zahtevano – delodajalci
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iz javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski
lasti države, tretji odstavek 7. člena ZUTD, je prijavitelj
dolžan opraviti prijavo in javno objavo prostega delovnega mesta in izbirni postopek pred oddajo vloge na
razpis (v dokumentacijo lahko vnese razvezni pogoj,
da se zaposlitev izvede le v primeru, da je delodajalec
na razpisu izbran), pri čemer se pogodba o zaposlitvi z
izbranim kandidatom na podlagi in v okviru tega razpisa
sklene šele po prejemu sklepa oziroma obvestila o izbiri
prijavitelja oziroma delodajalca na predmetnem javnem
razpisu ter uspešno opravljenem zdravniškem pregledu
kandidata za pripravnika.
2.4 Trajanje programa Spodbujanje pripravništev
Prijavitelj je na podlagi tega razpisa dolžan pripravnika zaposliti za obdobje trajanja pripravništva, največ
12 mesecev, kot ga upoštevaje stopnjo izobrazbe pripravnika določajo Pravilnik, ZDR ter Kolektivna pogodba za
dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, praviloma s 1. 4. 2016. Pripravniku se pripravništvo podaljša
za čas porodniškega dopusta daljše bolniške odsotnosti
ter opravičene odsotnosti, ki skupno presega 20 delovnih
dni, medtem, ko se pripravniška doba ne podaljša za čas
letnega dopusta in za čas krajših opravičenih odsotnosti.
Pripravništvo se skladno z določili ZDR in Kolektivne pogodbe lahko tudi skrajša. V nobenem primeru pa v okviru
programa niso upravičeni stroški, nastali po 30. 6. 2017.
Pripravnik je dolžan opraviti pripravništvo v skladu
s programom pripravniškega usposabljanja ter opraviti
strokovni izpit s področja socialnega varstva. Za opravljanje strokovnega izpita s področja socialnega varstva
je pooblaščena SZS, zato ti stroški ne predstavljajo bremena za delodajalca oziroma prijavitelja, pod pogojem,
da pripravnik uspešno opravi strokovni izpit. V nasprotnem primeru stroški niso upravičeni in jih mora prijavitelj
povrniti SZS iz lastnih virov.
3. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
3.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni
razpis se izvaja v okviru 8. prednostne osi "Spodbujanje
zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile" in
prednostne naložbe 8.1 "Trajnostno vključevanje mladih in
jamstva za mlade", v okviru specifičnega cilja 8.1.2 " Znižanje brezposelnosti mladih" Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Za izvedbo javnega razpisa oziroma za zaposlitev predvidoma 100 pripravnikov je namenjenih največ 1.676.443,00 EUR. Od tega je največ 942.881,48
EUR namenjenih za vključitev izbranih kandidatov –
pripravnikov s stalnim prebivališčem v KRZS in največ
733.561,52 EUR za vključitev izbranih kandidatov – pripravnikov s stalnim prebivališčem v KRVS.
Za vključitev oseb iz KRVS se bodo upravičeni
stroški sofinancirali 80 % iz sredstev PP 150030 – PN8.1
– Dostop do delovnih mest – 14-20 – EU (V) in 20 % iz
PP 150031 – PN8.1 – Dostop do delovnih mest – 14-20
– slovenska udeležba (V).
Za vključitev oseb iz KRZS se bodo upravičeni stroški sofinancirali 80 % iz sredstev PP 150032 – PN8.1
– Dostop do delovnih mest – 14-20 – EU (Z) in 20 % iz
PP 150033 – PN8.1 – Dostop do delovnih mest – 14-20
– slovenska udeležba (Z).
Vključitve se sofinancirajo:
– za osebe iz ciljne skupine, ki imajo stalno prebivališče v statistični KRVS, iz sredstev predvidenih za
vzhodno Slovenijo,
– za osebe iz ciljne skupine, ki imajo stalno prebivališče v statistični KRZS, iz sredstev predvidenih za
zahodno Slovenijo.
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3.2 Oblika pomoči – pomoč po pravilu de minimis
Za prijavitelje, ki so prejemniki sredstev po pravilu
»de minimis« v skladu z Uredbo št. 1407/2013/ES, sredstva za izvedbo projekta, dodeljena s pogodbo o izvedbi
projekta, predstavljali pomoč po pravilu »de minimis«
na podlagi sheme »Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja« (št. priglasitve: M0015022860-2014/V z dne 16. 9. 2015).
Upravljavec navedene sheme je MDDSZ v vlogi
posredniškega organa, SZS kot upravičenec nastopa v
vlogi dajalca pomoči.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR v kateremkoli
obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali
namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli
iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij,
ki delujejo v cestno tovornem prometu, znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
V okviru obravnave ponudb delodajalcev bo SZS
za posameznega delodajalca, ki je prejemnik sredstev
po pravilu »de minimis«, ter za podjetja, ki so z njim
lastniško povezana skladno z 2. točko 2. člena Uredbe
št. 1407/2013/ES ter tako predstavljajo enotno podjetje, na podlagi podatkov delodajalca, ki so sestavni del
ponudbe za izvedbo projekta pred dodelitvijo pomoči s
poizvedbo preveril višino že prejetih pomoči po pravilu
"de minimis" v evidencah Sektorja za spremljanje državne pomoči Ministrstva za finance.
V primeru, da SZS ugotovi, da bo skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu podjetju, presegala

Vrsta stroška

Podrobnejša opredelitev stroška
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200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR v cestno
tovornem prometu) v katerem koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči, delodajalcu pomoči po pravilu »de minimis« ne bo dodelil.
V primeru prekoračitve dovoljenega zneska pomoči
po pravilu »de minimis« v predpisanem obdobju, in sicer
z dodelitvijo sredstev na podlagi tega javnega razpisa, je
delodajalec dolžan prejeta sredstva, s katerimi je zgornjo mejo dovoljene de minimis pomoči presegel, v celoti
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Dovoljena je kumulacija pomoči po pravilu »de minimis« z drugimi vrstami pomočmi za iste upravičene
stroške, vendar le, če se s takšno kumulacijo ne preseže
največja intenzivnost pomoči in znesek pomoči, dopustnih po drugih predpisih (shemah).
4. Upravičeni stroški in dokazila
4.1 Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, sta proračunski leti 2016 in 2017.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo nastali od datuma podpisa pogodbe
o izvedbi projekta do vključno 90 dni po zaključku zaposlitve za čas pripravništva. V nobenem primeru SZS ne
sofinancira stroškov nastalih po 30. 6. 2017.
4.2 Upravičeni stroški in dokazila
Stroški, upravičeni do financiranja na podlagi predmetnega javnega razpisa (v nadaljevanju: upravičeni
stroški) so stroški, povezani z usposabljanjem in zaposlovanjem pripravnikov, in sicer:

Specifikacija dokazil za izkazovanje stroška

– obrazec M-1/M-2– priložiti pri prvem uveljavljanju stroška za
plače za posamezne osebe,
– pogodba o zaposlitvi in morebitni aneks k pogodbi, iz katere/ga je razvidno, kdo, v kakšni vlogi, obsegu in trajanju dela
Skupni strošek delodajalca za strošek
na projektu in zadolžitve – priložiti samo pri prvem uveljavljaplače (z davki in prispevki) in druga
nju stroška za plače za pripravnika,
povračila stroškov dela za pripravni– evidenca ur oziroma izpis prisotnosti na delu in dokazilo o
ka v skladu z veljavno zakonodajo,
Standardni strošek na
opravičeni odsotnosti iz dela v primeru bolniške,
(1.330,00 EUR bruto na pripravnika
enoto A
– mesečno poročilo o opravljenem delu,
na mesec) in dodatek za mentorstvo
– potrdilo ZZZS o dejanski zavarovalni podlagi zaposlene
(40,00 EUR bruto na pripravnika na
osebe ob koncu projekta oziroma ob morebitni prekinitvi zapomesec), ki skupaj znaša 1.370,00
slitve,
EUR bruto.
– sklep predstojnika, ki predvideva mentorstvo za pripravnika,
– evidenca ur mentorja, ki mora biti izpolnjena in podpisana
tako s strani mentorja kot tudi s strani pripravnika, ki se usposablja.
Strošek se nanaša na opravljanje strokovnega izpita, ki je upravičen le, če je
potrdilo o uspešno opravljenem izpitu
Standardni strošek na
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za posameznega
SZS predloženo v 85 dneh od zaključenoto B
pripravnika.
ka zaposlitve za čas pripravništva.
Višina upravičenega stroška je 184,43
EUR na pripravnika brez DDV.
– račun za opravljen zdravniški pregled z navedenimi udeleženci na katere se nanaša,
Strošek je namenjen kritju predhodne– dokazilo o plačilu,
Zdravniški pregled
ga zdravniškega pregleda za priprav– izjava delodajalca, dana pod kazensko in materialno odgonika.
vornostjo, da je pripravnik uspešno opravil predhodni zdravniški pregled za opravljanje dela (dokazilo hrani delodajalec).
Usposabljanje in prever– račun za opravljeno usposabljanje in preverjanje usposobljejanje znanja za varno in Strošek je namenjen kritju usposablja- nosti znanja na ime pripravnika;
zdravo delo
nja in preverjanju usposobljenosti.
– dokazilo o plačilu;
– potrdilo o usposobljenosti.
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Strošek DDV ni upravičen strošek projekta in ga
krije prijavitelj sam.
Prijavitelj bo moral nastale stroške na projektu dokazati s predložitvijo kopij računov, pogodb, drugih računovodskih listin enake dokazne vrednosti ter dokazil
o plačilu, ki se neposredno nanašajo na izvedeno aktivnost ter dokazil v postopkih izbire zunanjih izvajalcev
v skladu z veljavno zakonodajo o javnem naročanju, in
sicer v skenirani obliki skladno z Navodili Zbornice (za
prijavitelje, ki so k temu zavezani oziroma ob upoštevanju določil ZJN).
Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov in pogojev za predložitev dokazil o nastalih stroških je določena
v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, objavljenih na spletni strani
http://www.eu-skladi.si/dokumenti/navodila/navodila-ou-o-upravicenih-stroskih-verzija-1-00.pdf ter Navodilih Zbornice o izvedbi projekta.

5. Obveznosti prijaviteljev, ki bodo izbrani na javnem razpisu
Po sklenitvi pogodbe o izvedbi projekta bo izbrani prijavitelj, skladno z zakonodajo, ki ureja delovna
razmerja, sklenil pogodbo za zaposlitev pripravnika za
obdobje trajanja pripravništva, kot ga upoštevaje stopnjo izobrazbe pripravnika določata ZDR, Kolektivna
pogodba ter Pravilnik, in sicer za največ 12 mesecev,
praviloma za polni delovni čas.
Obveznosti prijaviteljev, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu, so navedene v pogodbi o izvajanju projekta.
6. Navodila za oddajo vloge
6.1 Roki in način prijave na javni razpis
Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki
so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse
zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo biti posredovane v zaprti kuverti,
označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter z
označbo naziva javnega razpisa in vidno oznako: »Ne
odpiraj – vloga na Javni razpis za spodbujanje pripravništev« ali pa prijavitelji na kuverto prilepijo izpolnjeno
tabelo iz Obrazca 1 razpisne dokumentacije. Pravilno
opremljene vloge so vloge, opremljene skladno s to
zahtevo.
Prijavitelji lahko pošljejo prijave po pošti ali oddajo
osebno v vložišče Socialne zbornice Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.
Rok za oddajo prijave oziroma vloge je 15. 1. 2016.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je
prispela najkasneje do 12. ure roka iz prejšnjega odstavka v vložišče SZS ali če je zadnji dan roka oddana
na pošto kot priporočena pošiljka.
Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno
prispelih ovojnicah ter vloge, ki bodo predložene na
drug način, kot to določa ta javni razpis (npr. po faksu
ali elektronski pošti), se ne bodo obravnavale, s sklepom
bodo zavržene ter skladno z določili Uredbe o postopku,
merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje
razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list
RS, št. 56/11) vrnjene prijavitelju.
Prijavitelji lahko v okviru javnega razpisa oddajo
eno ali več vlog za zaposlitev pripravnikov v skladu s
pogoji, navedenimi v točki 2.1. Za vsakega pripravnika
je potrebno oddati ločeno vlogo skupaj z zahtevano dokumentacijo v posebni kuverti. Prijave z več vlogami v
eni ovojnici bodo zavržene.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji javnega razpisa in merili za ocenjevanje.
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vlog

6.2 Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti

Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo
vodila razpisna komisija, imenovana skladno z določili
Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih
nalog.
Odpiranje vlog bo potekalo 19. 1. 2016 ob 9. uri, v
prostorih Socialne zbornice Slovenije, Ukmarjeva ulica
2, 1000 Ljubljana. Odpiranje bo javno. V primeru velikega števila predloženih vlog, razpisna komisija lahko
odloči, da odpiranje ni javno. O tej odločitvi se prijavitelje
obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani
SZS: http://www.szslo.si/.
Razpisna komisija bo na odpiranju vlog preverila
formalno popolnost predloženih vlog. Odpirale se bodo
samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile
predložene.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo razpisna
komisija najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vloge v roku 8 dni od prejema poziva dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo prijaviteljem
posredovan s priporočeno pošto, skladno z Zakonom
o splošnem upravnem postopku, na naslov prijavitelja,
navedenem na kuverti, s katero je prispela prijava.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v postavljenem roku, bodo zavržene.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije
predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na
drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je SZS prejela v okviru tega javnega
razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju SZS popraviti
očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih
sredstev ne sme spreminjati.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili skladno s
pozivom za dopolnitev, bo razpisna komisija obravnavala, kot sledi:
– kolikor bo prijavitelj v vlogi spreminjal višino zaprošenih sredstev, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer bo upoštevana prvotna višina zaprošenih sredstev;
– kolikor bo prijavitelj v vlogi spreminjal del vloge,
ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali
elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale
vloge, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri
čemer te dopolnitve ne bodo upoštevane pri točkovanju.
Vloga prijavitelja je popolna, ko SZS po uradni dolžnosti pridobi dokazila. Prijavitelj lahko iz razloga ekonomičnosti postopka dokazila priloži tudi sam.
Razpisna komisija bo ocenjevala le pravilno označene, pravočasno oddane in formalno popolne vloge, in
sicer na podlagi meril, določenih v 7. točki tega razpisa.
6.3 Popolna vloga
Formalno popolna vloga mora vsebovati:
– obrazec 2: Obrazec Vloga,
– obrazec 3: Program pripravniškega usposabljanja,
– obrazec 4: Vzorec pogodbe o izvedbi projekta,
– obrazec 5: Finančni načrt prijavitelja.
Vloga mora biti pripravljena in izpolnjena izključno
na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora
vsebovati vse zahtevane priloge, podatke ter dokazila,
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določene v razpisni dokumentaciji. Vloga je formalno
popolna, če so vsi zahtevani dokumenti predloženi in
izpolnjeni v skladu z navodili pri posameznem obrazcu.
Obrazec 2 (Vloga), Obrazec 3 (Program pripravniškega usposabljanja) in obrazec 5 (Finančni načrt
prijavitelja) morata biti opremljena s podpisom pooblaščene osebe prijavitelja in žigom (če poslovni subjekt ne
posluje z njim mora podpisati Izjavo, da organizacija ne
posluje z žigom), obrazec 5 pa tudi s podpisom osebe, ki
je finančni načrt pripravila. Obrazec 4 (Vzorec pogodbe
o izvedbi projekta) mora zakoniti zastopnik prijavitelja
parafirati na vsaki strani in priložiti k vlogi.
6.4 Administrativno in kakovostno ocenjevanje vlog
Razpisna komisija bo opravila strokovni pregled formalno popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in
meril, navedenih v predmetnem javnem razpisu.
V prvi fazi ocenjevanja bo razpisna komisija preverila izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev za
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kandidiranje na javnem razpisu, ki so določeni v 2. točki
predmetnega javnega razpisa.
Če bo ugotovljeno, da prijavitelj ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev javnega razpisa, bo takšna
vloga zavrnjena.
V nadaljnji postopek ocenjevanja na podlagi meril
za izbor se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale
vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu.
Razpisna komisija lahko od prijaviteljev zahteva
tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu,
aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku
in na način, ki bo določen v pozivu, bo razpisna komisija
vlogo ocenila na podlagi posredovanih podatkov.
7. Merila za izbor
Razpisna komisija bo formalno popolne vloge ter
vloge, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje razpisa,
ocenila na podlagi naslednjih meril:

Merila za izbor

Maksimalno
št. točk

1

Ustreznost programa pripravniškega usposabljanja (vsebine programa, ki so skladne s Pravilnikom
in določili javnega razpisa):
– izpolnjuje v celoti – (20 točk)
– izpolnjuje v večji meri – (10 točk)
– izpolnjuje v manjši meri – (5 točk)

20

2.

Ustreznost mentorstva pripravniku (strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje za mentorstvo, skladno s
Pravilnikom in je zaposlen pri prijavitelju):
– izpolnjuje v celoti – (20 točk)
– izpolnjuje večji meri – (10 točk)

20

3

Ustreznost kadrovske strukture (število redno zaposlenih strokovnih delavcev, vrste in stopnje strokovne izobrazbe zaposlenih):
– izpolnjuje v celoti – (20 točk)
– izpolnjuje v večji meri – (10 točk)

20

5

Umeščenost v mrežo izvajalcev socialnovarstvene dejavnosti (javni zavodi, nevladne organizacije
in koncesionarji – prednost pri vključitvi imajo prijavitelji iz nevladnega sektorja, ki izvajajo neprofitno
dejavnost)
– izpolnjuje v celoti – (20 točk)
– izpolnjuje v večji meri – (10 točk)
– izpolnjuje v manjši meri – (5 točk)

20

Skupno število točk

80

V predlog za sofinanciranje se bodo uvrstile le vloge, ki bodo dosegle najmanj 45 točk.

7.1 Podrobnejša obrazložitev meril:
– Ustreznost programa pripravniškega usposabljanja: vsebina in podatki v programu pripravniškega
usposabljanja so skladni z določili Pravilnika in javnega
razpisa:
– izpolnjuje v celoti – program pripravniškega
usposabljanja vključuje vse elemente in popolnoma jasno predstavitev vsebin programa usposabljanja skladno s Pravilnikom, ter ima popolnoma jasno predstavitev
del in nalog delovnega mesta pripravnika – (20 točk);
– izpolnjuje v večji meri – program pripravniškega usposabljanja vključuje vse elemente in v večji
meri jasno predstavitev vsebin programa usposabljanja skladno s Pravilnikom, ter ima v večji meri jasno
predstavitev del in nalog delovnega mesta pripravnika
– (10 točk);

– izpolnjuje v manjši meri – program pripravniškega usposabljanja vključuje vse elemente in v manjši
meri jasno predstavitev vsebin programa usposabljanja skladno s Pravilnikom, vendar v manjši meri jasno
predstavitev del in nalog delovnega mesta pripravnika(5 točk).
– Ustreznost mentorstva pripravniku: strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje za mentorstvo skladno s Pravilnikom o pripravništvu na področju socialnega varstva
in je na dan oddaje vloge zaposlen za polni delovni čas
pri prijavitelju):
– izpolnjuje v celoti – mentor je strokovni delavec z isto vrsto in enako ali višjo stopnjo izobrazbe kot
pripravnik ter ima strokovni naziv, skladno s Pravilnikom o napredovanju v strokovne nazive za strokovne
delavce in sodelavce na področju socialnega varstva,
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ter je zaposlen za polni delovni čas pri prijavitelju –
(20 točk);
– izpolnjuje v večji meri – mentor je strokovni delavec z enako ali višjo stopnjo izobrazbe kot pripravnik
ter ima strokovni naziv, skladno s Pravilnikom o napredovanju v strokovne nazive za strokovne delavce in sodelavce na področju socialnega varstva, ter je zaposlen
za polni delovni čas pri prijavitelju – (10 točk).
– Ustreznost kadrovske strukture: število redno zaposlenih strokovnih delavcev, vrste in stopnje strokovne
izobrazbe zaposlenih:
– izpolnjuje v celoti– kadrovska struktura prijavitelja ima več kot dva redno zaposlena ter izmed redno
zaposlenih za polni delovni čas najmanj enega strokovnega delavca po ZSV, ki v celoti izpolnjuje pogoje za
izvajanje mentorstva – (20 točk);
– izpolnjuje v večji meri- kadrovska struktura prijavitelja ima najmanj dva redno zaposlena ter izmed
redno zaposlenih za polni delovni čas najmanj enega
strokovnega delavca po ZSV, ki v večji meri izpolnjuje
pogoje za izvajanje mentorstva – (10 točk).
– Umeščenost v mrežo izvajalcev socialnovarstvene dejavnosti: javni zavodi, nevladne organizacije in
koncesionarji; prednost pri vključitvi imajo prijavitelji iz
nevladnega sektorja, ki izvajajo neprofitno dejavnost
(dokazuje se z kopijo Splošnega akta o ustanovitvi, če
le-ta ni javno dostopen v AJPES):
– izpolnjuje v celoti – prijavitelj, ki je iz nevladnega
sektorja in izvaja neprofitno dejavnost – (20 točk);
– izpolnjuje v večji meri – prijavitelj, ki je iz javnega
sektorja in izvaja neprofitno dejavnost – (10 točk);
– izpolnjuje v manjši meri – prijavitelj, ki je iz nevladnega sektorja in izvaja profitno dejavnost – (5 točk).
Organizacije, ki izvajajo neprofitno dejavnost so
tiste, ki imajo v ustanovitvenem aktu določen neprofitni
značaj, vračajo vse dohodke v osnovno dejavnost oziroma ne delijo dobička med lastnike, temveč ga vlagajo
v razvoj dejavnosti. Kot neprofitno označujemo tisto
delovanje organizacije, kjer se razlika med prihodki in
odhodki ustvarja, vendar se ne deli med lastnike niti
med člane (če obstajajo) niti si ga ne sme deliti uprava
ali drug organ, ampak se dobiček oziroma presežek
prihodkov na odhodki lahko uporabi le za financiranje
dejavnosti oziroma namena, za katerega je organizacija
ustanovljena.
7.2. Postopek ocenjevanja na podlagi meril
Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana
razpisne komisije. V primeru odstopanja bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec. Končna ocena razpisne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih
ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna
komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Za
sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli
minimalni kakovostni kriterij (na podlagi ocenjevanja
dosežejo skupaj najmanj 45 od vseh možnih točk).
Kolikor bo skupna vrednost predlaganih projektov, ki
so dosegli minimalni kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva sredstva, bodo imeli prednost projekti z višjim
številom točk.
Razpisna komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja oblikovala predlog prejemnikov sredstev na podlagi največ 95 vlog v okviru razpoložljivih sredstev za
vključitev izbranih kandidatov – pripravnikov s stalnim
prebivališčem v KRVS oziroma za vključitev izbranih
kandidatov – pripravnikov s stalnim prebivališčem v
KRZS (kot sledi iz točke 3.1), ki bodo dosegle najvišje
število točk. Upravičenost v okviru regionalne razdelitve,
bo vezana na stalno prebivališče iskalca prve zaposlitve
oziroma pripravnika.
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Prijavitelji, katerih vloge ne bodo dosegle zadostnega števila točk na podlagi razpisnih meril za izbor,
bodo zavrnjene.
V primeru, da več prijaviteljev oziroma vlog doseže enako število točk in bi bilo z njihovo uvrstitvijo na
predlog prejemnikov sredstev presežena razpoložljiva
sredstva za vključitve izbranih kandidatov – pripravnikov
s stalnim prebivališčem v KRVS oziroma za vključitve izbranih kandidatov – pripravnikov s stalnim prebivališčem
v KRZS, bodo imele prednost oziroma bodo izbrane vloge, ki bodo prejele večje število točk pri merilu »umeščenost v mrežo izvajalcev socialnovarstvene dejavnosti«,
v okviru prej navedenih razpoložljivih sredstev posamezne kohezijske regije. V primeru, da bo število točk
še vedno enako, bodo vloge obravnavane po vrstnem
redu prejema le teh (pri vlogah, oddanih priporočeno na
pošto se kot dan prejema šteje dan in uro oddaje na pošto), ob upoštevanju razpoložljivih sredstev posamezne
kohezijske regije.
V primeru, da po izboru vlog še ostanejo razpoložljiva sredstva za vključitev izbranih kandidatov – pripravnikov s stalnim prebivališčem v KRVS oziroma za
vključitev izbranih kandidatov – pripravnikov s stalnim
prebivališčem v KRZS, vendar ta ne zadoščajo celotni
zaprošeni vrednosti naslednjega prijavitelja na lestvici,
lahko SZS preostanek sredstev podeli tudi, če sredstva
ne zadostujejo za celotno zaprošeno višino sredstev in
kolikor se prijavitelj strinja z znižanim zneskom sofinanciranja projekta in pokritjem razlike iz lastnih sredstev.
V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se
lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno,
skladno z določili tega razpisa, ki pa vseeno ne sme
zbrati manj kot 45 točk.
O izboru prijaviteljev in dodelitvi sredstev bo na
podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil
zakoniti zastopnik SZS oziroma oseba, ki jo bo ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
7.3 Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o
izidu javnega razpisa in sklenitev pogodb o izvedbi
projekta
SZS bo prijavitelje o izidu javnega razpisa obvestila
najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja
in bodo objavljeni na spletnih straneh: http://www.szslo.
si/, www.mddsz.gov.si in www.eu-skladi.si.
Izbranim prijaviteljem SZS posreduje sklepe o izboru in jih hkrati pozove na podpis pogodb o izvedbi projekta. V primeru, da se izbrani prijavitelj v roku 8 (osem)
dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
7.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev SZS o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33,
1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa,
in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje
po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču
tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba
se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku.
Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodb
o sofinanciranju projekta z izbranimi prijavitelji.
7.4 Mehanizmi nadzora
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti
podatkov, posredovanih s strani prijaviteljev, lahko administrativno in finančno kontrolo ukrepa ali dokumentov
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izvajajo institucije Republike Slovenije, ki so pristojne
za izvrševanje nadzora nad namensko porabo sredstev
evropske kohezijske politike, nad pravilnostjo postopkov
izvajanja ter učinkovitostjo predmeta pogodbe.
Prijavitelj se s podpisom pogodbe o izvedbi projekta
zaveže, da bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost
in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje predmeta pogodbe; ali na kraju samem omogočil vpogled
v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z
izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja zagotovil vse zahtevane podatke. Kolikor prijavitelj nadzora ne omogoči, ima to za posledico prekinitev
pogodbe in vračilo vseh prejetih sredstev s pripadajočimi
zakonskimi zamudnimi obrestmi.
8. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
Vsi podatki iz vlog, ki jih razpisna komisija odpre,
so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali
na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo.
Člani razpisne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju
in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati
izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko SZS, Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti v vlogi posredniškega organa
in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja,
upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja
programa, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu
osebnih podatkov, veljavnim Zakonom o gospodarskih
družbah ter določili druge veljavne področne zakonodaje.
Prijavitelji se s predložitvijo vloge na javni razpis
strinjajo z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, tudi na spletni strani SZS.
Objavljeni bodo osnovni podatki o operaciji in prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
9. Navodila za izpolnjevanje obrazcev
Obrazec 1: Oprema vloge – v celoti izpolnjen in prilepljen na sprednjo stran pisemske ovojnice.
Obrazec 2: Vloga – obsega podatke o prijavitelju,
izjave, soglasje in dokazila. V obrazcu je potrebno izpolniti vse rubrike v skladu z navodili ter ga opremiti z žigom
(če prijavitelj posluje z njim) in podpisom odgovorne
oziroma pooblaščene osebe prijavitelja. V primeru, da
prijavitelj ne posluje z žigom, mora namesto žiga podpisati Izjavo, da organizacija ne posluje z žigom.
Obrazec 3: Program pripravniškega usposabljanja –
obsega podatke o poteku pripravniškega usposabljanja
za posameznega pripravnika in druge elemente splošnega in posebnega dela programa, skladno z določili
Pravilnika o pripravništvu na področju socialnega varstva.
Obrazec 4: Vzorec pogodbe o izvedbi projekta –
prijavitelji priložijo s strani odgovorne osebe oziroma
zakonitega zastopnika parafirano vsaka stran vzorca
pogodbe, s podpisom se strinjajo z vsebino pogodbe.
Obrazec 5: Finančni načrt vsebuje planirano višino
zaprošenih sredstev.
V obrazcih 1, 2, 3 in 5 je potrebno izpolniti vse
rubrike v skladu z navodili ter jih opremiti z žigom (če
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prijavitelj posluje z njim) in podpisom odgovorne osebe
prijavitelja, obrazec 5 pa tudi s podpisom osebe, ki je
finančni načrt pripravila.
10. Dodatne informacije
Prijavitelji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo ali
zaprosijo za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v roku do najkasneje 4 dni pred potekom roka
za predložitev vlog na sedežu SZS. Zahtevo posredujejo
na SZS na elektronski naslov: info.ess@szslo.si. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo
objavljeni najkasneje v 5 dneh od prejema vprašanja na
spletni strani SZS.
SZS bo organizirala informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo predmetni razpis podrobneje predstavljen. Delavnica za oddajo vloge na javni
razpis bo potekala dne 7. 1. 2016.
Kraj izvedbe in program poteka informativne delavnice bo objavljen na spletni strani: http://www.szslo.si/
najkasneje dne 4. 1. 2016.
Na javnem razpisu izbrani prijavitelji (vodje projektov ter njihovi ožji sodelavci) bodo povabljeni na delavnico, kjer bodo seznanjeni z navodili in zahtevami za
izvajanje in poročanje o sofinanciranih projektih. Datum
delavnice bo SZS objavila po izdaji sklepov o dodelitvi
sredstev.
Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
1. Podatki o javnem razpisu
2. Natančna opredelitev pogojev za kandidiranje na
javnem razpisu
3. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
4. Upravičeni stroški in dokazila
5. Pravice in obveznosti prijaviteljev, ki bodo izbrani
na javnem razpisu
6. Navodila za oddajo vloge
7. Merila za izbor
8. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
9. Navodila za izpolnjevanje obrazcev
10. Dodatne informacije
11. Priloge
Socialna zbornica Slovenije
Ob-3620/15
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13
– ZDU-1G), od 35. do 39. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Javno
podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., ki ga zastopa direktor Milan Žnidaršič, dipl. inž. grad., objavlja
javni razpis
za prodajo tovornega samonakladalnega vozila
z dvigalom ter tovornega vozila Mercedes Benz
ACTROS 2636 LK 6X4 z javnim zbiranjem ponudb
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta
11a, 1420 Trbovlje.
II. Predmet prodaje: dve rabljeni tovorni vozili.
– Predmet prodaje je rabljeno tovorno samonakladalno vozilo z dvigalom, inventarna številka 1305, znamke M.A.N, tip L87 18.285 LK, reg.
št. LJ T0-865, vrsta: tovorno specialno vozilo, št. šasije
WMAL87ZZZ2Y103675, št. motorja D0836LFL03, vrsta
goriva dizel, leto izdelave 2002, prva registracija 3. 10.
2002, moč motorja v KW 206, delovna prostornina motorja v cm3 6871, število sedežev: 2/0, dimenzije (mm):
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2500/7080/3300, medosje (mm): 3900, največja dovoljena masa (kg): 18000, masa vozila (kg): 9500, nosilnost
(kg): 8500, število kilometrov 241.685, oblika karoserije:
samonakladalnik z dvigalom PALFINGER, država proizvajalka: Nemčija.
Izhodiščna cena 10.800,00 EUR brez DDV in
13.176,00 EUR z DDV.
– Predmet prodaje je rabljeno tovorno vozilo: inventarna številka 1806, znamke Mercedes Benz, tip ACTROS 2636 LK 6X4 – R2P, reg.
št. LJ U0-999, vrsta: tovorno specialno vozilo, št. šasije
WDB89322411K933956, št. motorja: 54194200336158,
znamka in tip motorja: Euro III OM 501 LA.III/16, vrsta
goriva: dizel, leto izdelave 2004, prva registracija 30. 7.
2004, moč motorja v KW 265, delovna prostornina motorja v cm3: 11946 masa praznega vozila v kg 16.100,
max dovoljena nosilnost v kg 26.000, število kilometrov
227.306, oblika karoserije: vozilo za posebne namene
komunalno smetarsko vozilo za komunalne odpadke s
posebno smetarsko nadgradnjo ATRIK tip R2P z montiranim mehanizmom za iztresanje tip AU /za praznjenje
standardnih posod za odpadke volumna 80-1100 l), država proizvajalka: Nemčija.
Izhodiščna cena 16,170,00 brez DDV in
19.727,40 EUR z DDV.
Na premičninah, ki so predmet prodaje, ne obstoji
predkupna pravica.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno–kupljeno, zato kupec
nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec.
2. Ponudnik mora najkasneje do dne 6. 1. 2016
plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od navedene izhodiščne cene (brez DDV) za tovorno vozilo,
za katerega daje ponudbo.
Varščino je potrebno vplačati na račun prodajalca
Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o. št. 023300010049782, ki je odprt pri NLB d.d. in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo
uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana,
če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez
obresti v roku 8 dni po končani izbiri.
3. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji tovornega
vozila je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne
sklene, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev
pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec.
Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati v
celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila, je razlog za takojšnjo
razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži
vplačano varščino.
4. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno
opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka
ali višja od izhodiščne prodajne cene.
5. Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih
iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno
podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a,
1420 Trbovlje in na spletni strani prodajalca, www.komunala-trbovlje.si.
6. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe.
Da se bo ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
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– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo
izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo priglasitvenega lista
(izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list ne
smeta biti starejša od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe
(velja le za pravno osebo in s.p.),
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe
v višini 10 % izhodiščne cene, (datum vplačila varščine
mora biti najkasneje do 6. 1. 2016),
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani
ponudbi je 100 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo
enako ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi
enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo- najnižji
znesek višanja je 100 EUR.
8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb,
ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od
dneva odločitve.
9. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13 in 10/14).
10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne
pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti
varščino brez obresti.
11. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do dne 8. 1. 2016
do 10. ure ne glede na vrsto prenosa na naslov Javno
podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a,
1420 Trbovlje z oznako: »Ponudba za nakup premičnine
– Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele
do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih
iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno
podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a,
1420 Trbovlje in na spletni strani prodajalca, www.komunala-trbovlje.si.
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni
sobi Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje dne 8. 1. 2016 ob 12. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od
objave tega javnega poziva za zbiranje ponudb v Uradnem listu RS.
Ogled premičnin bo dne 5. 1. 2016 ob 11. uri na
lokaciji Zbirni center Neža, Trbovlje. Kontaktna oseba
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je Ivan Lavrin, tel. 03/56-53-112 oziroma mobilni telefon
041/930-490.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti
dobijo pri Petek Dušanu, tel. 03/56-53-140, mobilni telefon 041/667-877.
Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o.
Ob-3624/15
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč
Zaporedna št. 1
Parc. št. 2252/9, v izmeri 530 m2, k.o. 1628 – Dane,
osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna
cena za nepremičnino znaša 2.909,70 EUR (v izklicno
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 375,88 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 2
Parc. št. 990/3, v izmeri 645 m2, parc. št. 991/3,
v izmeri 644 m2, parc. št. 997/2, v izmeri 3128 m2,
parc. št. 997/4, v izmeri 1237 m2, parc. št. 998/1, v
izmeri 450 m2, parc. št. 998/3, v izmeri 2168 m2, parc.
št. 1000/2, v izmeri 548 m2, parc. št. 1000/3, v izmeri 2140 m2, parc. št. 1019/2, v izmeri 2606 m2, parc.
št. 1019/3, v izmeri 358 m2, parc. št. 1019/4, v izmeri
642 m2, parc. št. 1020/2, v izmeri 2886 m2 in parc.
št. 1020/3, v izmeri 677 m2, vse k.o. 1293 – Veliki Obrež,
osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnine skupno znaša 442.347,60
EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek
cenitve nepremičnin znaša 479,36 EUR (z vključenim
22 % DDV). Zemljišča se prodajajo v kompletu.
Zaporedna št. 3
Parc. št. 993/0, v izmeri 2549 m2, k.o. 1599 – Nemška Loka, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče,
izklicna cena za nepremičnino znaša 62.759,24 EUR
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve
nepremičnine znaša 722,74 EUR (z vključenim 22 %
DDV). Na zemljišču stoji objekt (stavba št. 64), ki se
prodaja skupaj z zemljiščem. Nepremičnina je obremenjena z zakupom.
Zaporedna št. 4
Parc. št. 2727/0, v izmeri 72 m2, parc. št. 2728/0,
v izmeri 133 m2 in parc. št. 2729/0, v izmeri 79 m2, vse
k.o. 2408 – Brestovica, osnovna namenska raba: poselitveno območje, območje stanovanj, izklicna cena za
nepremičnine skupno znaša 10.394,40 EUR (v izklicno
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnin znaša 217,77 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnine se prodajajo v kompletu.
Zaporedna št. 5
Parc. št. 524/7, v izmeri 258 m2, parc. št. 525/7, v
izmeri 318 m2, parc. št. 527/7, v izmeri 309 m2, parc.
št. 528/12, v izmeri 276 m2 in parc. št. 529/4, v izmeri
9 m2, vse k.o. 181 – Apače,
osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnine skupno znaša 28.548,00
EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek
cenitve nepremičnin znaša 362,95 EUR (z vključenim
22 % DDV). Nepremičnine se prodajajo v kompletu. Nepremičnine s parc. št. 524/7, 527/7, 528/12 in 529/4, vse
k.o. Apače so obremenjene z zakupom. Pri nepremičnini
s parc. št. 525/7, k.o. Apače je v zemljiški knjigi vpisana
zaznamba kulturnega in zgodovinskega spomenika (ID
omejitve 11551997).
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Zaporedna št. 6
Parc. št. 526/6, v izmeri 292 m2, k.o. 181 – Apače, do deleža 2041/4082, osnovna namenska raba:
stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša
3.562,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 72,59 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 7
Parc. št. 3509/3, v izmeri 1711 m2, k.o. 2391 – Vipavski Križ, do deleža 2/3, osnovna namenska raba:
stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 48.706,61 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 %
DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 103,69 EUR
(z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 8
Parc. št. 3509/4, v izmeri 173 m2, k.o. 2391 – Vipavski Križ, do deleža 2/3, osnovna namenska raba:
stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša
4.924,59 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 103,68 EUR
(z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 9
Parc. št. 3509/5, v izmeri 879 m2, k.o. 2391 – Vipavski Križ, do deleža 2/3, osnovna namenska raba:
stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 25.022,20 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 %
DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 103,69 EUR
(z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 10
Parc. št. 3509/6, v izmeri 87 m2, vse k.o. 2391
– Vipavski Križ, do deleža 2/3, osnovna namenska
raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino
znaša 2.476,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 %
DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 103,68 EUR
(z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 11
Parc. št. 304/18, v izmeri 920 m2, k.o. 1142 – Tratna, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 25.815,20 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 600,91 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Na zemljišču stojijo trije objekti (stavba št. 515, 516 in
955), ki niso last prodajalca in niso predmet prodaje.
Zaporedna št. 12
Parc. št. 531/5, v izmeri 2355 m2, parc. št. 532/5, v
izmeri 1288 m2 in parc. št. 534/6, v izmeri 975 m2, vse
k.o. 1938 – Mengeš, osnovna namenska raba: stavbno
zemljišče, izklicna cena za nepremičnine znaša skupno
845.094,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Nepremičnine se prodajajo v kompletu. Strošek cenitve nepremičnin znaša 351,48 EUR (z vključenim 22 %
DDV). Zemljišča so obremenjena z zakupom.
Zaporedna št. 13
Parc. št. 295/2, v izmeri 232 m2, k.o. 432 – Spodnje
Jablane, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče,
izklicna cena za nepremičnino znaša 4.528,64 EUR
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve
nepremičnine znaša 303,17 EUR (z vključenim 22 %
DDV). Na zemljišču stoji del objekta (stavba št.185), ki
ni last prodajalca in ni predmet prodaje.
Zaporedna št. 14
Parc. št. 2673/4, v izmeri 76 m2, k.o. 1462 – Zbure,
osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna
cena za nepremičnino znaša 3.708,80 EUR (v izklicno
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 349,57 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zemljišče je obremenjeno z zakupom.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod

Stran

2184 /

Št.

98 / 18. 12. 2015

pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz
sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o
plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, najkasneje do 5. 1. 2016, do 12.ure. Na kuverti mora biti
pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo:
»Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zaporedno št. _________ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS št. 01100-6030960677,
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 43062/2015 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne
bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v
petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani
občine bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen
v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani občine oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe
s strani občine, v primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnikov pa bo vplačani znesek varščine
brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe
s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka
za sprejem ponudbe s strani solastnikov.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno –
kupljeno«.
V skladu z Uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih
za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03,
26/10), bo moral izbrani ponudnik za nepremičnino s
parc. št. 993/0, k.o. 1599 – Nemška Loka pridobiti tudi
soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za
obrambo.
V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora
na nepremičnini s parc. št. 295/2, k.o. 432 – Spodnje
Jablane občina na območju katere leži nepremičnina
uveljavlja predkupno pravico. V skladu z 88. členom
Zakona o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem
komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za
prodajo nepremičnine občini, na območju katere leži
predmetna nepremičnina, po najvišje doseženi ceni iz
tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnine ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme
ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če
občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku
javnega zbiranja ponudb.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika
lahko solastnik na nepremičnini s parc. št. 526/6, k.o.
181 – Apače uveljavlja predkupno pravico. Prodajalec
bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal
pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastniku. O ponudbi se mora solastnik izjaviti najpozneje
v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje,
da nepremičnine ne bo kupil. Če solastnik v petnajstih
dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z solastnikom sklenil
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prodajno pogodbo. Če solastnik ponudbe ne sprejme,
bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika
lahko solastnik na nepremičninah s parc. št. 3509/3,
parc. št. 3509/4, parc. št. 3509/5 in parc. št. 3509/6, vse
k.o. 2391 – Vipavski križ uveljavlja predkupno pravico,
prav tako pa v skladu s 87. členom Zakona o urejanju
prostora na nepremičninah uveljavlja predkupno pravico
občina, na območju katere ležijo predmetne nepremičnine. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju
ponudb podal pisno ponudbo za prodajo solastniškega
dela nepremičnin po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastniku nepremičnin in občini na območju katere ležijo predmetne nepremičnine. O ponudbi se mora
solastnik in občina izjaviti najpozneje v petnajstih dneh
od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin
ne bosta kupila. V primeru, da bo tako občina kot tudi
solastnik v petnajstih dneh sprejel ponudbo Sklada za
prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z občino. V primeru, da občina ponudbe Sklada
za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje
doseženi ceni iz tega razpisa ne bo sprejela, ponudbo
pa bo sprejel solastnik, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo solastnikom. Sklad bo sklenil prodajno pogodbo
z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb samo v primeru, da tako solastnik kot tudi
občina ne bosta sprejela ponudbe Sklada po najvišje
doseženi ceni iz tega razpisa.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega
obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh
od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina
všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem
roku, je bistvena sestavina pogodbe. Če ponudnik v
petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je
izbran kot najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne
pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru,
da kupec ne plača celotne kupnine v osmih dneh od
izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana
na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo
varščino.
Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati
strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnin,
vse stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim vpisom lastninske pravice v korist kupca in morebitne druge stroške v
zvezi z kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na dobiček
zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z
Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS,
št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe
namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od
prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča
za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene
tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu
s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali
zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina
potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za
gradnjo stavb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so
predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla
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prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 5. 1.
2016 ob 13.15, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si
ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem
dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-3654/15
Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o
Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF in
19/14 – Odl. US) ter 1., 3. in 10. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire avdiovizualnih projektov za javno
kinematografsko predvajanje (Uradni list RS, št. 92/14)
Radiotelevizija Slovenija objavlja naslednji javni razpis
za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno
kinematografsko prikazovanje v letu 2015.
Besedilo navedenega javnega razpisa bo z vso
pripadajočo dokumentacijo od dne 18. 12. 2015 dalje
objavljeno na spletnem mestu RTV SLO MMC: www.
rtvslo.si pod rubriko Novice zavoda RTV v zavihku »več
razpisov in natečajev«.
RTV Slovenija, javni zavod
Št. 671-458/2015-15

Ob-3636/15

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), 10. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02– ZGO-1 in 15/03
– ZOPA), 3. in 77. člena Pravilnika o pogojih, merilih
in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS,
št. 98/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 66/07 – UPB, 15/12 in 84/15) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MOL)
javni razpis
za sofinanciranje programov, dodelitev domicila
in dodelitev uporabe prostora programom
Letnega programa športa v MOL za leto 2016
1. Pomen izrazov – povzeti po Pravilniku o pogojih,
merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list
RS, št. 98/13).
Izvajalec letnega programa športa v MOL (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je vsakdo, ki je izbran na tem
javnem razpisu. Izvajalcu se lahko poleg statusa izvajalca letnega programa športa v MOL na podlagi tega
razpisa odobri tudi:
– sofinanciranje posameznega programa;
– uporabo javnih športnih objektov v lasti MOL.
Konzorcij izvajalcev letnega programa športa sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe izvedbe enega ali več
programov povežejo z namenom učinkovitega izvajanja
programa in poslovodenja. Člani konzorcija izmed sebe
določijo nosilca konzorcija. Vsi člani konzorcija morajo
izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izvajalca letnega programa športa v MOL.
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Športna panoga je tista panoga, ki je opredeljena v
Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno
panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom, v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez.
Prednostne športne panoge so: alpsko smučanje,
atletika – stadionska, gimnastika – športna, gimnastika
– ritmična, golf, hokej na ledu, judo, kajak kanu, kolesarstvo – cestno, kolesarstvo – gorsko in bmx, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, smučarski skoki, smučarski teki, strelstvo, tenis in vaterpolo.
Skupine športnih panog so štiri, v katerih so združeni športi s sorodnimi značilnostmi:
– I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka;
– II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov ekipnega državnega prvaka;
– III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne športno
– rekreativne programe;
– IV. skupina: izvajalci miselnih iger.
Mreža javnih športnih objektov obsega pokrite in
nepokrite športne površine v upravljanju Javnega zavoda Šport Ljubljana. V mreži javnih športnih objektov so
tudi pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju
vrtcev in osnovnih šol, vendar v času, ko ne poteka redni
program vzgoje oziroma izobraževanja. V mrežo javnih
športnih objektov se za potrebe izvajanja letnega programa športa lahko vključi tudi športne objekte v upravljanju srednjih šol, ob soglasju pristojnega ministrstva.
Uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov
obsega uporabo pokritih in nepokritih športnih površin
in se podrobneje opredeli z letnim programom športa.
Uradni tekmovalni sistem: Kot uradni tekmovalni
sistem se upošteva dokument »Uradno potrjeni tekmovalni sistemi za leto 2015«, številka 30303‐5‐2/15, ki ga
je v skladu z dokumentom »Pogoji, pravila in kriteriji za
registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki
Sloveniji« potrdil strokovni svet za tekmovalni šport na
svoji 6. redni seji dne 2. 12. 2015.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za
sofinanciranje programov Letnega programa športa v
MOL, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe
prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih
športnih objektih.
Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2016, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim
društvom in športnim zvezam za leto 2016.
Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na
podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denarnih
sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v
celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov.
Programi športa izvajalcev Letnega programa športa ne smejo biti dvojno financirani za isti namen.
Sofinancirani izvajalci v vseh programih športa
otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke.
I. Dodelitev domicila, Prijavni obrazec MOL v eRazpisu; Obrazec 11
Dodelitev domicila za vzpostavitev sedeža za dobo
enega leta se športnim društvom in športnim zvezam v
javnih športnih objektih kot izvajalcem programov Letnega programa športa v MOL izvede z namenom za-
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gotovitve prednostne uporabe poslovnih prostorov za
vzpostavitev sedeža društva oziroma zveze, kolikor v
javnem športnem objektu obstaja ustrezen prostor, in z
namenom prednostne uporabe prostora v mreži javnih
športnih objektov za izvajanje programov društva oziroma zveze, ki sodijo v sklop Letnega programa športa.
II. Dodelitev uporabe prostora, Obrazci 1, 2, 3, 4,
5, 9
Dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih
objektov za izvedbo programov se izvede, ko je izvajalcem že dodeljen domicil na posameznih javnih športnih
objektih.
Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah
v mreži javnih športnih objektov in namen uporabe javnih športnih objektov se za izvedbo Letnega programa
športa opredelita in objavita v razpisni dokumentaciji.
Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov imajo Programi interesne športne vzgoje
otrok, mladine in študentov ter Programi športne vzgoje
otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport.
Vadbena enota za dodeljevanje uporabe prostora
je 45 minut.
Na podlagi števila točk, ki so jih programi vlagateljev dosegli v postopku vrednotenja na posameznem
področju Letnega programa športa, in vlog vlagateljev
za uporabo športnih objektov, se na posameznih javnih
športnih objektih izdela prednostni vrstni red, na podlagi
katerega se posameznim vlagateljem – izvajalcem programov določi obseg uporabe športnih objektov, izražen
v urah (45 minutnih enotah).
Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov MOL. V vlogi lahko navede želeno in nadomestno lokacijo. V postopku
dodeljevanja uporabe prostora lahko komisija v primeru
zasedenosti želenega in nadomestnega objekta dodeli
katerikoli prost športni objekt, ki je v mreži javnih športnih objektov MOL. Pri tem se upošteva nezasedenost
objektov in deficitarnost oziroma primernost objektov za
posamezne športne panoge.
Obseg uporabe prostora v javnih športnih objektih
se za programe športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v katere
so vključeni registrirani športniki, ki tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih, se določi glede na starostne kategorije, kot jih opredeljujejo pravila posamezne panoge:
– starejši dečki in deklice v obsegu do 320 ur,
– kadeti in kadetinje v obsegu do 400 ur,
– mladinci in mladinke v obsegu do 480 ur.
Obseg uporabe prostora v javnih športnih objektih
se za Programe kakovostnega in vrhunskega športa, v
katere so vključeni registrirani športniki, določi v starostni kategoriji:
– člani in članice v kakovostnem športu v obsegu
do 320 ur,
– člani in članice v vrhunskem športu v obsegu do
640 ur.
III. Sofinanciranje programov
Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko
izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene,
ki so za vsako področje predvideni s tem razpisom in
Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini
Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13).
V programih, kjer je predmet sofinanciranja strošek strokovnega delavca, lahko izvajalci kot dokazilo
o namenski rabi sredstev navedejo tudi poročilo o volonterskem delu v višini do 20 % vseh stroškov dela
strokovnega delavca. Upravičen strošek za uveljavlja-
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nje volonterskega dela je povračilo stroškov, skladno
z 31. členom Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS,
št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
Osnovo za izračun zneskov iz četrtega odstavka
11. člena in tretjega odstavka 31. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni
list RS, št. 98/13) predstavljajo zneski, ki so bili panogam oziroma izvajalcem dodeljeni na podlagi Javnega
razpisa za sofinanciranje programov, dodelitev domicila
in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2015, ter sofinanciranje Programov mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za leto 2015.
Sofinanciranje programov Letnega programa športa
v MOL obsega sofinanciranje programov na naslednjih
področjih delovanja v športu:
a. Mali sonček za predšolske otroke, Obrazec 1
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe
programa in seminarjev drsanja ter krosov.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– strokovni delavec z ustrezno usposobljenostjo
oziroma izobrazbo športne smeri, s katerim vlagatelj
kandidira na javnem razpisu.
Za izvedbo programa se zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov.
b. Šolska športna tekmovanja in študentska športna
tekmovanja, Obrazec 1
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe
programov šolskih športnih tekmovanj (atletika, kros, tek
trojk, gimnastika, plavanje, športna orientacija, akvatlon,
judo, badminton, namizni tenis, alpsko smučanje, tek na
smučeh, BMX in gorsko kolesarjenje, rolanje, rolkanje,
golf, šah) omogoča prednostno izbiro enega izvajalca
oziroma vlagatelja, velja pa za program osnovnih in srednjih šol. Izbira vlagateljev pri igrah z žogo – kolektivnih
panogah (košarka, rokomet, mali nogomet, odbojka,
odbojka na mivki, floorball, kriket in baseball) – prednost
ima vlagatelj, ki prevzame posamezno panogo v celoti
– v vseh kategorijah
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– strokovni delavec (sodniki),
– stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo).
Za izvedbo šolskih športnih tekmovanj se zagotovi
tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov.
c. Interesni/animacijski programi športne vzgoje
otrok in mladine, Obrazec 2
Interesni programi športa za predšolske otroke
Razpisuje se sofinanciranje gibalno športnega programa Integracijske urice, ki se izvaja v objektih (prostorih) ljubljanskih vrtcev.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– strokovni delavec z ustrezno usposobljenostjo
oziroma izobrazbo športne smeri, s katerim vlagatelj
kandidira na javnem razpisu za izvedbo projekta.
Interesni športni programi po pouku za šoloobvezne otroke
Razpisuje se sofinanciranje interesnih dejavnosti v
različnih športnih panogah, ki se izvaja v javnih športnih
objektih MOL v upravljanju ljubljanskih osnovnih šol.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– strokovni delavec z ustrezno usposobljenostjo
oziroma izobrazbo športne smeri, s katerim vlagatelj
kandidira na javnem razpisu za izvedbo projekta.
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Za izvedbo programa se zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov.
Animacijski program Gremo na kolo
Razpisuje se sofinanciranje animacijskega programa, ki omogoča ljubljanskim osnovnošolcem pridobivanje dodatnih kolesarskih vsebin, veščin in spretnosti.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– strokovni delavec z ustrezno usposobljenostjo oziroma izobrazbo športne smeri, s katerim vlagatelj kandidira na javnem razpisu za posamezno vadbeno skupino.
Animacijski programi športa otrok invalidov
Razpisuje se sofinanciranje ciljno usmerjenih programov otrok invalidov.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– strokovni delavec z ustrezno usposobljenostjo oziroma izobrazbo športne smeri, s katerim vlagatelj kandidira na javnem razpisu za posamezno vadbeno skupino.
Za izvedbo programa se zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov.
Animacijski programi športne vzgoje otrok, mladine
in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Razpisuje se sofinanciranje animacijskega programa
športne vzgoje otrok mladine in študentov, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport, ki je namenjen spoznavanju
z različnimi športnimi panogami otrok starosti do 12 let.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev
uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za
izvedbo programa v obsegu:
– cicibani in cicibanke v obsegu do 80 ur,
– mlajši dečki in deklice v obsegu do 240 ur.
Animacijski/interesni programi športa mladine
Razpisuje se sofinanciranje interesnih dejavnosti
mladine v različnih športnih panogah, ki se izvaja v javnih športnih objektih, v lasti RS, v upravljanju ljubljanskih
srednjih šol.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– strokovni delavec z ustrezno usposobljenostjo
oziroma izobrazbo športne smeri, s katerim vlagatelj
kandidira na javnem razpisu za izvedbo projekta.
Za izvedbo programa srednje šole zagotovijo brezplačno uporabo prostora.
d. Programi vadbe športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa odraslih (starostna kategorija člani) ter
vadbe vrhunskega športa odraslih (starostna kategorija
člani), Obrazec 3

Starostna kategorija
starejši dečki in deklice
kadeti in kadetinje
mladinci in mladinke
člani in članice – kakovostni
člani in članice – vrhunski

Starost
12 do 14 let
do 16 let
do 19 let
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Sofinancirajo se izvajalci s programi, v katere je
vključenih najmanj 8 športnikov v individualnih in najmanj 12 športnikov v kolektivnih športnih panogah, v
vsaki posamezni starostni kategoriji oziroma skupini
znotraj nje.
Vlagateljem predlagamo, da se v primeru neizpolnjevanja zgoraj navedenih normativov povežejo v konzorcij klubov znotraj iste športne panoge.
Sofinancirajo se tisti programi vlagateljev, kjer se
zagotovi stalnost športnikov v celotnem obdobju izvajanja programa oziroma se izvaja program z omejenim
prestopom športnikov v klube in društva, ki nimajo sedeža v MOL. Izvajalec programa je dolžan predhodno seznaniti o nameri prestopa športnika vse izvajalce Letnega programa športa znotraj panoge, ki imajo prednost
pri izvedbi prestopa brez odškodnine. Za prvi prestop
registriranih športnikov vseh starostnih kategorij v športno društvo, ki ima sedež izven MOL, je izvajalec dolžan
povrniti 50 % odškodnine v proračun MOL na proračunsko postavko PU Oddelek za šport.
Vlagatelji lahko za programe vadbe športne vzgoje
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– Strošek strokovnega dela: (strošek strokovnega
delavca z ustrezno usposobljenostjo oziroma izobrazbo
športne smeri, s katerim vlagatelj kandidira na javnem
razpisu za posamezno vadbeno skupino)
– Strošek uporabe športnega objekta: za izvajalce,
ki za izvedbo programa nimajo dodeljene uporabe javnega športnega objekta v lasti MOL in so v vlogi navedli
uporabo drugega objekta
– Strošek amortizacije športne opreme: (le za športne panoge alpsko smučanje, smučarski teki, smučarski
skoki, kajak kanu, kolesarstvo-cestno, kolesarstvo-gorsko in bmx).
– Stroški izvedbe tekmovanj: (sodniški stroški, stroški meritev, stroški objekta)
– Stroški prevoza: na uradna tekmovanja v Sloveniji, ki so v urnikih nacionalnih panožnih športnih zvez.
Za prednostne športne panoge (alpsko smučanje, smučarski teki, smučarski skoki, kajak kanu, kolesarstvo-cestno, kolesarstvo-gorsko), ki izvajajo trenažni proces
izven MOL, se lahko prizna strošek prevoza.
Stroški programov državnih reprezentanc niso
upravičen strošek.
Upravičena višina sofinanciranja stroška dela strokovnega delavca na starostno kategorijo oziroma skupino znotraj nje:

Št. treningov/leto
320
400
480
320
640

Upravičeni stroški v eurih/ skupino/leto
4.800
6.000
7.200
4.800
9.600

Upravičen strošek je tudi strokovno delo v Animacijskih programih športne vzgoje otrok mladine in
študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
v naslednjem obsegu:
Starostna kategorija
cicibanke in cicibani
mlajši dečki in deklice

Starost
do 10 let
do 12 let

2187

Št. treningov/leto
80
240

Upravičeni stroški v eurih/ skupino/leto
1.200
3.600

Stran

2188 /

Št.
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Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju programov kakovostnega športa članov v prednostnih športnih
panogah zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– strokovni delavec z ustrezno usposobljenostjo
oziroma izobrazbo športne smeri, s katerim vlagatelj
kandidira na javnem razpisu za posamezno vadbeno
skupino,
– najemnine objekta.
Za izvedbo programa se omogoča tudi uporaba
javnih športnih objektov.
Na področju Programov kakovostnega športa članov ostalih športnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo
za omogočanje uporabe javnih športnih objektov; na
vsakem od obeh področij v obsegu do 320 ur uporabe
prostora.
Upravičena višina sofinanciranja stroška dela strokovnega delavca na starostno kategorijo oziroma skupino znotraj nje:
Starostna kategorija
člani in članice – kakovostni

Št. treningov/leto
320

Upravičeni stroški v eurih/skupino/leto
4.800

Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju programov vrhunskega športa članov v prednostnih športnih
panogah zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– strokovni delavec z ustrezno usposobljenostjo
oziroma izobrazbo športne smeri, s katerim vlagatelj
kandidira na javnem razpisu za posamezno vadbeno
skupino,
– najemnine objekta.
Na področju programov vrhunskega športa ostalih
športnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za omogočanje uporabe javnih športnih objektov; na vsakem
od obeh področij v obsegu do 640 ur uporabe prostora.
Upravičena višina sofinanciranja stroška dela strokovnega delavca na starostno kategorijo oziroma skupino znotraj nje:
Starostna kategorija
člani in članice – vrhunski

Št. treningov/leto
640

e. Programi mestnih panožnih športnih šol otrok,
mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, Obrazec 8
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih trenerjev v prednostnih športnih panogah, za polni delovni čas v obsegu 40 pedagoških ur na teden izključno v programih
športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport ter programih interesne
športne vzgoje šoloobveznih otrok, ki jih izvajajo športna
društva, ki so vključena v uradni tekmovalni sistem nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez.
Na programu se sofinancira delo 100 trenerjev za
izvajanje programa mestnih panožnih športnih šol. Za
individualne panoge se sofinancira okvirno 56 trenerjev,
kolektivne panoge okvirno 40 trenerjev, od tega se za
univerzitetna društva (v kolektivnih panogah: nogomet,
odbojka, rokomet) sofinancira okvirno 3 trenerje.
Kolikor razpisana kvota za kolektivne in individualne športe ne bo porabljena, lahko komisija na podlagi
prispelih vlog te kvote ustrezno preoblikuje. Ravno tako
velja za razporejanje kvot znotraj skupin individualnih in
kolektivnih športov po posamezni športni panogi.

Upravičeni stroški v eurih/skupino/leto
9.600

Predvidena razpisana kvota za posamezne panoge je:
– individualni športi: alpsko smučanje 4, atletika 4,
golf 1, judo 7, kajak-kanu 3, kolesarstvo-cestno 3, kolesarstvo-gorsko 1, namizni tenis 4, plavanje 7, ritmična
gimnastika 4, smučarski skoki 2, smučarski teki 1,, športna gimnastika 6, tenis 8,
– kolektivni športi: hokej 3, košarka 10, nogomet 11,
odbojka 9, rokomet 8.
Sofinancirajo se tisti programi vlagateljev, ki:
– zagotovijo stalnost strokovnih delavcev v celotnem obdobju izvajanja programa,
– zagotovijo stalnost športnikov, vključenih v program športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v celotnem obdobju
izvajanja programa oziroma izvajajo program z omejenim prestopom športnikov v klube in društva, ki nimajo
sedeža v MOL,
– bodo zagotavljali, da bo trener osebno opravil
najmanj 22 pedagoških ur (enot) neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela na terenu (treningi, animacijske vadbe) tedensko, pri čemer se kot največji priznan
tedenski obseg števila enot neposrednega vzgojno-izo-
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braževalnega dela (treningov in animacijskih vadb) glede na starostno kategorijo (skupino znotraj nje) in vrsto
programa lahko upošteva:
Starostna kategorija

Število enot na
teden

Animacijski program 1.4.
cicibanke in cicibani

2

mlajši dečki in deklice

4

Selekcijski program 1.4.
starejši dečki in deklice

6

kadeti in kadetinje

8

mladinci in mladinke

10

Interesna dejavnost 1.2.5.1.
cicibanke in cicibani

1

mlajši dečki in deklice

1

Podrobnejša opredelitev vzgojno-izobraževalnega
in organizacijskega dela trenerjev v sklopu programa
mestnih panožnih športnih šol je opredeljena v pogodbi
za program mestnih panožnih športnih šol otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
f. Programi trenerjev v športu invalidov, Obrazec 8
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih trenerjev v programih
športa invalidov prednostnih športnih panog, za polni
delovni čas v obsegu 40 pedagoških ur na teden v programih športa invalidov, ki so vključena v uradni tekmovalni sistem nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih
športnih zvez.
Na programu se sofinancira delo okvirno 2 trenerjev
za izvajanje programov v športu invalidov.
g. Programi mestnih panožnih športnih centrov,
Obrazec 8
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih strokovnih delavcev v
programih športne vzgoje otrok, mladine in študentov,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport prednostnih
športnih panog, ki jih izvajajo športna društva, vključena
v uradni tekmovalni sistem nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez, na področju svetovanja,
meritev, preventive ter drugih podpornih programov, potrebnih za izvajanje kakovostnejše vadbe perspektivnih
športnikov oziroma športnikov višjega ranga kategorizacije. Sofinancira se delo strokovnega delavca za
polni delovni čas v obsegu 40 ur na teden v programih
športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport prednostnih športnih panog, ki jih izvajajo športna društva, vključena v uradni
tekmovalni sistem nacionalnih oziroma mednarodnih
panožnih športnih zvez.
Na programu se sofinancira delo okvirno 2 strokovnih delavcev za izvajanje programov športne vzgoje
otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport prednostnih športnih panog, ki jih izvajajo
športna društva, vključena v uradni tekmovalni sistem
nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih
zvez, na področju svetovanja, meritev, preventive ter
drugih podpornih programov, potrebnih za izvajanje kakovostnejše vadbe perspektivnih športnikov.
h. Športna rekreacija odraslih- Programi vadbe ter
Programi športa invalidov, Obrazec 4
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje upravičenih stroškov animacijskih programov
vadbe za ciljne skupine, ki so določene v Letnem programu športa:

Št.
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– Strokovno vodena vadba za upokojence ali starejše od 65 let,
– Strokovno vodena vadba za socialno ogrožene.
– Izvajalcem se dodeli uporaba prostora v mreži
javnih športnih objektov, in sicer iz seznama objektov, ki
so namenjeni športni rekreaciji odraslih, za izvedbo do
80 ur programa. Za strokovno vodeno vadbo za socialno
ogrožene se sofinancira tudi strokovni delavec z ustrezno usposobljenostjo oziroma izobrazbo športne smeri, s
katerim vlagatelj kandidira na javnem razpisu za posamezno vadbeno skupino. Športno rekreativni programi
za ciljne skupine na objektih, ki so v lasti športnih društev.
Vlagatelji, ki so hkrati tudi lastniki športnega objekta, v katerem ciljna skupina izvaja vadbo, lahko zaprosijo za sredstva za sofinanciranje upravičenih stroškov
strokovnih delavcev z ustrezno usposobljenostjo oziroma izobrazbo športne smeri, s katerim vlagatelj kandidira na javnem razpisu za posamezno vadbeno skupino.
Za programe športa invalidov lahko vlagatelji za
izvedbo do 80 ur programa na skupino, zaprosijo za
dodelitev uporabe prostora in sofinanciranje upravičenih
stroškov strokovnega delavca.
i. Športna rekreacija odraslih- Programi prireditev in
projekti animacije, Obrazec 5
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe naslednjih programov prednostnih športno rekreativnih prireditev:
– Ljubljanski maraton,
– Maraton Franja,
– Pohod ob žici,
– Športni vikend Ljubljanica.
Poleg naštetih prednostnih športno-rekreativnih
prireditev lahko vlagatelji v okviru vloge zaprosijo tudi
za sofinanciranje upravičenih stroškov ostalih športno
rekreativnih prireditev:
– Športnik leta Ljubljane,
– Študentski tek na grad,
– drugih velikih športno rekreativnih prireditev v
MOL.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje upravičenih stroškov za projekte animacije, ki
se izvajajo pod okriljem projekta Razgibajmo Ljubljano:
– Ligaška tekmovanja,
– Animacijski programi,
– Promocijski programi.
Upravičeni stroški za sofinanciranje vseh zgoraj navedenih programov so dejanski stroški za neposredno
izvedbo programa (stroški materiala, blaga in storitev).
Za izvedbo programa se omogoča tudi uporaba javnih
športnih objektov.
j. Delovanje zvez športnih društev, Obrazec 6
Za sofinanciranje delovanja lahko kandidirajo zveze
športnih društev s sedežem v MOL. Sofinancirajo se:
– stroški dela za strokovno-organizacijskega delavca v športu, z redno zaposlitvijo za polni delovni čas v
zvezi športnih društev;
– stroški izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so včlanjena
v zvezo.
k. Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 9
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev
uporabe objekta in sofinanciranje upravičenih materialnih stroškov (dejanski stroški materiala, blaga in storitev)
za programe, uvrščene v Letni program športa. Za druga
velika mednarodna tekmovanja in prireditve (3.4.6.18)
pa se lahko dodeli uporaba objekta ali sofinancirajo
materialni stroški za izvedbo programa.
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Sredstva za program bodo namenjena spodbujanju
mednarodne športne dejavnosti na območju MOL in v
tujini ter promociji Mestne občine Ljubljana preko športnih tekmovanj in prireditev.
Izvajalci so v okviru izvajanja programa 3.4.6. dolžni:
– poskrbeti za navajanje naziva »Ljubljana« v
vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz
katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja,
– sodelovati pri aktivnostih Javnega zavoda Šport
Ljubljana in Javnega zavoda Turizem Ljubljana za promocijo mesta Ljubljana,
– pri izvajanju programa in pri drugih oblikah javnega nastopanja ter v elektronskih in tiskanih medijih v
zvezi z njim navajati, da je njegovo izvajanje sofinancira
tudi Mestna občina Ljubljana.
Izvajalci programov evropskih ligaških tekmovanj
in regionalnih mednarodnih tekmovanj v košarki, rokometu, nogometu, hokeju in odbojki, ter svetovnem pokalu v cestnem kolesarstvu morajo za promocijo mesta
Ljubljana:
– na vidnem mestu dresa igralca zagotoviti napis
Ljubljana,
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOL, ter objaviti grb Mestne občine Ljubljana
z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP)
(»Mestna občina Ljubljana« z GRBOM in predpisano
obliko pisave),
– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu,
kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime
Mestna občina Ljubljana in GRB, »Šport Ljubljana« in
»Visit Ljubljana« (kolikor se dogodek oglašuje tudi na
reklamnih panojih in oglasnih panojih, je tudi tu potrebno
navajati omenjene nazive iz te alineje),
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Ljubljana na
spletnih straneh ter na izdanih vstopnicah za tekme,
– zagotoviti TV oziroma internetni prenos tekem, ki
se izvajajo v Mestni občini Ljubljana.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izvajalci, ki spadajo v naslednje kategorije:
– športna društva in zveze športnih društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno
prečiščeno besedilo); zavodi, registrirani za opravljanje
dejavnosti v športu, na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 –
ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93,
66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP);
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, na
podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05
– uradno prečiščeno besedilo);
– zasebniki, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in
srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole
in visokošolski zavodi.
Športna društva in njihova združenja imajo pod
enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa
športa.
Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter sofinanciranja programov in uporabe prostora v mreži javnih
športnih objektov imajo izvajalci, ki:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu;
šifrant SKD: 85.510, 93.120, 93.190, 94.991;
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– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOL,
delujejo za območje MOL in izvajajo dejavnost pretežno
za prebivalce MOL;
– delujejo in imajo sedež v MOL najmanj dve leti;
– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi
kadri;
– imajo status športnega društva, katerih člani plačujejo članarino, in imajo urejeno zbirko članstva in
udeležencev programov;
– imajo status športnega društva in v kolektivnih
športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL, razen v primeru, da tega zaradi objektivnih
razlogov ne morejo;
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih sodnih sporov z MOL in njenimi povezanimi
osebami;
– zagotavljajo izvedbo programov športa v skladu z
načeli trajnostnega razvoja;
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom
o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana
(Uradni list RS, št. 98/13), letnim programom športa in
razpisno dokumentacijo.
Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in:
– se mu sofinancira program iz proračuna MOL ali
– se mu dodeli uporaba prostora v mreži javnih
športnih objektov ali
– v postopku vrednotenja programov po merilih
prejme vsaj 50 % točk.
Na razpis lahko s programi na posameznih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki so združeni v konzorcij
znotraj posamezne športne panoge, pri čemer morajo v
vlogi na razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma izjavo
opredeliti vlogo vsakega posameznega člana konzorcija
in način financiranja programa, s katerim kandidirajo.
Konzorcij se v postopku vrednotenja obravnava kot en
vlagatelj. Vsi člani konzorcija morajo izpolnjevati pogoje
za pridobitev statusa izvajalca Letnega programa športa
v MOL.
V primeru zamenjave strokovnega delavca, mora
biti nov strokovni delavec enake ali višje stopnje izobrazbe oziroma usposobljenosti.
Izvajalci so pri izvedbi sofinanciranih programov
dolžni upoštevati načela trajnostnega razvoja, kot jih
opredeljuje Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji. Programi, ki bodo upoštevali vidike trajnostnega
razvoja v športu, bodo pri merilu kakovost programa
bolje ocenjeni.
4. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Mali
sonček za predšolske otroke, Obrazec 1:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izvajalec, ki:
– za vodenje programov zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
– zagotovi izvajanje programov v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok,
ki so, glede na specifiko programa oziroma naloge,
določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni
dokumentaciji.
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Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Šolska
športna tekmovanja za šoloobvezne otroke in študentska športna tekmovanja, Obrazec 1:
Na razpis se lahko prijavi izvajalec, ki:
– za izvedbo programa zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi ustrezne sodniške in druge strokovne
delavce z licenco nacionalne panožne športne zveze;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
– za izvedbo študentskih športnih tekmovanj mora
biti izvajalec registriran za opravljanje športne dejavnosti, imeti mora status pooblaščenega izvajalca programov študentskih športnih tekmovanj s strani Univerze v
Ljubljani in mora biti včlanjen v nacionalno študentsko
športno zvezo – SUSA.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Interesni
programi športne vzgoje otrok in mladine, Obrazec 2:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izvajalec, ki:
– za izvedbo programa zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
– za interesne športne programe v času po pouku
za šoloobvezne otroke (program 1.2.5.1.) za termine do
17. ure predloži dogovor o skupni kandidaturi med izvajalcem in osnovno šolo, na kateri bodo izvajali interesno
športno vzgojo 1-krat tedensko najmanj 35 tednov. Izvajalec se obveže, da bo vadba ob sofinanciranju MOL
v višini 600 eurov, za vadeče oziroma njihove starše
brezplačna;
– zagotovi izvajanje programov 1.2.5.1. v skupinah,
v katerih je najmanj 10 udeležencev (otrok in mladih);
– zagotovi izvajanje »Animacijskih programov športa otrok invalidov« (program 1.2.5.4) ter z ustreznimi
zdravstvenimi potrdili dokaže, da gre za otroke in mladino invalide. Vsi udeleženci morajo izpolnjevati vse
pogoje razpisanega animacijskega programa;
– za izvedbo Animacijskega programa »Gremo
na kolo« (program 1.2.5.3.), predloži dokazilo o članstvu v nacionalni panožni zvezi (Kolesarska zveza
Slovenije);
– za Animacijski programi športne vzgoje otrok
mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (program 1.2.5.5.) mora izvajalec izpolnjevati
vse pogoje programa športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– v program 1.2.5.5. se lahko vključijo le otroci starosti do 12 let, ki so registrirani in ne tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez. Izjema so
le 4 panoge z zgodnjo specializacijo in sicer umetnostno
drsanje, športna in ritmična gimnastika ter plavanje, kjer
se upošteva starost nad 10 let;
– za interesne športne programe v času po pouku
za mladino (program 1.2.5.6.) predloži dogovor o skupni
kandidaturi med izvajalcem in srednjo šolo, na kateri
bodo izvajali interesno športno vzgojo 1-krat tedensko
najmanj 35 tednov ali najmanj 35 enot. Izvajalec se obveže, da bo vadba ob sofinanciranju MOL v višini 600
eurov, za vadeče oziroma njihove starše brezplačna;
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– zagotovi izvajanje programov 1.2.5.6. v skupinah,
v katerih je najmanj 10 udeležencev (srednješolcev).
Kolikor izvajalec programov 1.2.5.1. prične z izvajanjem programa med letom, je upravičen do sorazmerno
nižjega deleža sofinanciranja.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Interesni
programi športa za predšolske otroke, Obrazec 2:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izvajalec, ki:
– za izvedbo programa zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
– interesni programi športa za predšolske otroke
»Integracijske urice za predšolske otroke v vrtcih« (program 1.1.2.) izvaja v dopoldanskem času in le v objektih,
ki so v upravljanju vrtcev;
– predloži dogovor o skupni kandidaturi med izvajalcem in vrtcem, v katerem bodo izvajali interesni program
športa za predšolske otroke 1-krat tedensko najmanj 30
tednov. Izvajalec se obveže, da bo vadba ob sofinanciranju MOL v višini 400 eurov, za vadeče oziroma njihove
starše brezplačna.
Kolikor izvajalec programov 1.1.2. prične z izvajanjem programa med letom, je upravičen do sorazmerno
nižjega deleža sofinanciranja.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu za področje Programi
vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa
ter vadbe vrhunskega športa, Obrazec 3:
Na razpis lahko kandidirajo izvajalci s programi vadbe v posameznih športnih panogah, ki izvajajo programe
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah oziroma
vsaj en program kakovostnega ali vrhunskega športa
članov v okviru uradnega tekmovalnega sistema nacionalne ali mednarodne športne zveze.
Kandidiranje v višjih starostnih skupinah je možno
le ob izpolnjevanju pogoja, da izvajalec izvaja program
skladno z vsemi določili v vseh predhodnih starostnih
skupinah, za katere potekajo uradni tekmovalni sistemi
v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez.
Kot uradni tekmovalni sistem se upošteva dokument »Uradno potrjeni tekmovalni sistemi za leto 2015«,
številka 30303‐5‐2/15, ki ga je v skladu z dokumentom
»Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji« potrdil strokovni
svet za tekmovalni šport na svoji 6. redni seji dne 2. 12.
2015. Pri vseh športnih panogah je starostna meja upoštevanja tekmovalnih sistemov nad 12 let. Izjema so le
4 panoge z zgodnjo specializacijo in sicer umetnostno
drsanje, športna in ritmična gimnastika ter plavanje, kjer
se upošteva starost nad 10 let.
Na področju programov športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport lahko
na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so
vključeni registrirani športniki in tekmujejo oziroma bodo
tekmovali v sezoni uradnega tekmovalnega sistema, ki
je predmet sofinanciranja.
Na razpis za sofinanciranje programov športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se lahko prijavi izvajalec, ki:
– za izvedbo programa zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
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– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Sofinancirani izvajalci programa športne vzgoje
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport, so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe
socialno ogrožene otroke.
Na področju programov kakovostnega športa članov prednostnih športnih panog lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani
športniki in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v
okviru nacionalnih panožnih športnih zvez v starostni
kategoriji člani in članice.
Izvajalcem na področju programov kakovostnega
športa prednostnih športnih panog se lahko sofinancira
najemnina objekta in strokovni delavec ter omogoča
uporaba javnih športnih objektov. Izvajalcem na področju programov kakovostnega športa ostalih športnih
panog se omogoča uporaba javnih športnih objektov.
Na področju programov vrhunskega športa članov
prednostnih športnih panog lahko na razpis kandidirajo
izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani
športniki s statusom kategorizacije mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda po pravilniku OKS,
in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v okviru
nacionalnih panožnih športnih zvez v starostni kategoriji
člani in članice.
Izvajalcem na področju programov vrhunskega
športa prednostnih športnih panog, ki imajo športnike s
statusom mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda, se lahko sofinancira najemnina objekta in
strokovni delavec ter omogoča uporaba javnih športnih
objektov. Izvajalcem na področju programov vrhunskega športa ostalih športnih panog se omogoča uporaba
javnih športnih objektov.
Pogoj za kandidaturo na programe kakovostnega in
vrhunskega športa članov je izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah.
Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmovalcem na področju programov kakovostnega športa in
programov vrhunskega športa ni možna. Vlagatelj lahko
kandidira le na enega od navedenih programov s posamezno ekipo oziroma tekmovalcem.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu za področje Programi mestnih panožnih športnih šol otrok, mladine in
študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
Obrazec 8:
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki bodo v letu
2016 izvajali program vadbe v programih športne vzgoje
otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport v prednostnih športnih panogah, in sicer:
– so v letu 2015 prejemali sredstva za stroške dela
enega ali več trenerjev,
– v letu 2015 niso prejemali sredstev za stroške
dela trenerjev oziroma bodo zaposlili novega trenerja.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki:
– bodo zaposlili trenerja za polni delovni čas za
usmerjeno vzgojno-izobraževalno delo v programih športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, z ustrezno strokovno izobrazbo,
predpisano za vzgojno-izobraževalno delo v športni vzgoji
z Zakonom o športu, oziroma osebo, ki lahko delo opravlja v skladu s 65. členom Zakona o športu,
– bodo s trenerjem sklenili pogodbo o zaposlitvi za
polni delovni čas. Trener je lahko zaposlen kot fizična
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oseba (pogodba o zaposlitvi; za določen ali nedoločen
čas) ali samostojni podjetnik oziroma zasebni športni
delavec, ki svoj edini poklic v Republiki Sloveniji opravlja kot samostojni podjetnik posameznik (po določbah
ZPIZ-2A se šteje, da podjetnik opravlja pridobitno dejavnost kot edini poklic, če ni v drugem delovnem razmerju,
ne opravlja druge dejavnosti, na podlagi katere je zavarovan in ni na šolanju),
– bodo predložili mnenje najvišjega strokovnega
organa panožne športne zveze o izvajalcu in trenerju za
program posamezne mestne panožne športne šole (za
posameznega trenerja),
– bodo predložili dolgoročen program organiziranosti in delovanja mestnih panožnih športnih šol za posamezno športno panogo (program NPZ),
– bodo predložili individualen štiriletni program za
posamezno mestno panožno športno šolo (za posameznega trenerja), namenjen izključno športni vzgoji otrok,
mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, in v katerem so opredeljeni program dela,
cilji, podatki o športnikih oziroma vadečih, vključenih v
posamezni program, materialni in prostorski pogoji za
izvajanje programa. Iz individualnega programa mora
biti razvidno, katere selekcije in starostne kategorije
bo posamezen trener vodil (glede na obseg dela naj
bi trener vodil 2 selekciji oziroma starostni kategoriji iz
programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport, v katere so vključeni registrirani športniki in tekmujejo v uradnih tekmovalnih
sistemih v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez),
– bodo pri izvajanju programa vključevali strokovne
delavce z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo,
– bodo priložili prednostni vrstni red. Kolikor bo
prednostni vrstni red trenerjev medsebojno usklajen z izvajalci Letnega programa športa za posamezno športno
panogo, ga bo razpisna komisija upoštevala,
– za namen financiranja zaposlenega trenerja ne
prejemajo drugih javnih sredstev,
– bodo zagotavljali strokovnega delavca z visoko
ravnjo aktivnega znanja slovenščine.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu za področje Programi
trenerjev v športu invalidov, Obrazec 8:
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki bodo v letu
2016 izvajali program vadbe v programih športa invalidov. in sicer:
– so v letu 2015 prejemali sredstva za stroške dela
enega ali več trenerjev,
– v letu 2015 niso prejemali sredstev za stroške
dela trenerjev oziroma bodo zaposlili novega trenerja.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki:
– bodo zaposlili trenerja za polni delovni čas za
usmerjeno vzgojno-izobraževalno delo v programu športa invalidov, z ustrezno strokovno izobrazbo, predpisano
za vzgojno-izobraževalno delo v športni vzgoji z Zakonom o športu, oziroma osebo, ki lahko delo opravlja v
skladu s 65. členom Zakona o športu,
– bodo s trenerjem sklenili pogodbo o zaposlitvi za
polni delovni čas. Trener je lahko zaposlen kot fizična
oseba (pogodba o zaposlitvi; za določen ali nedoločen
čas) ali samostojni podjetnik oziroma zasebni športni
delavec, ki svoj edini poklic v Republiki Sloveniji opravlja kot samostojni podjetnik posameznik (po določbah
ZPIZ-2A se šteje, da podjetnik opravlja pridobitno dejavnost kot edini poklic, če ni v drugem delovnem razmerju,
ne opravlja druge dejavnosti, na podlagi katere je zavarovan in ni na šolanju),
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– bodo predložili mnenje najvišjega strokovnega organa nacionalne športne zveze oziroma zveze za šport
invalidov Slovenije o izvajalcu in trenerju za program
posameznega trenerja v športu invalidov,
– bodo predložili dolgoročen program organiziranosti in delovanja za posamezno športno panogo (program
nacionalne športne zveze oziroma ZŠIS),
– bodo predložili individualen štiriletni program za
posamezno mestno panožno športno šolo (posameznega trenerja) za šport invalidov, v katerem so opredeljeni
program dela, cilji, podatki o športnikih, vključenih v
posamezni program, materialni in prostorski pogoji za
izvajanje programa,
– bodo pri izvajanju programa vključevali strokovne
delavce z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo,
– bodo priložili prednostni vrstni red. Kolikor bo
prednostni vrstni red trenerjev medsebojno usklajen z izvajalci Letnega programa športa za posamezno športno
panogo, ga bo razpisna komisija upoštevala,
– za namen financiranja zaposlenega trenerja ne
prejemajo drugih javnih sredstev,
– bodo zagotavljali strokovnega delavca z visoko
ravnjo aktivnega znanja slovenščine.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu za področje Programi
mestnih panožnih centrov, Obrazec 8:
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki bodo v letu
2016 izvajali strokovno delo v programih mestnih panožnih športnih centrov, in sicer:
– so v letu 2015 prejemali sredstva za stroške dela
enega ali več strokovnih delavcev,
– v letu 2015 niso prejemali sredstev za stroške
dela strokovnih delavcev oziroma bodo zaposlili novega
strokovnega delavca.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki:
– bodo zaposlili strokovnega delavca za polni delovni čas z ustrezno strokovno izobrazbo s področja dela
v programih športne vzgoje otrok, mladine in študentov,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport prednostnih
športnih panog, ki jih izvajajo športna društva, vključena
v uradni tekmovalni sistem nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez, na področju svetovanja,
meritev, preventive ter drugih podpornih programov, potrebnih za izvajanje kakovostnejše vadbe perspektivnih
športnikov oziroma športnikov višjega ranga kategorizacije (mednarodni, svetovni razred) v ustrezni starostni
kategoriji,
– bodo s strokovnim delavcem sklenili pogodbo
o zaposlitvi za polni delovni čas. Strokovni delavec je
lahko zaposlen kot fizična oseba (pogodba o zaposlitvi;
za določen ali nedoločen čas) ali samostojni podjetnik
oziroma zasebni športni delavec, ki svoj edini poklic v
Republiki Sloveniji opravlja kot samostojni podjetnik posameznik (po določbah ZPIZ-2A se šteje, da podjetnik
opravlja pridobitno dejavnost kot edini poklic, če ni v drugem delovnem razmerju, ne opravlja druge dejavnosti,
na podlagi katere je zavarovan in ni na šolanju),
– bodo predložili dolgoročen program dela, organiziranosti in delovanja za posamezno športno panogo, v
katero so vključeni perspektivni športniki,
– bodo predložili reference izvajalca o izvajanju
programa,
– bodo pri izvajanju programa vključevali strokovne
delavce z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo,
– za namen financiranja zaposlenega strokovnega
delavca ne prejemajo drugih javnih sredstev,
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– bodo zagotavljali strokovnega delavca z visoko
ravnjo aktivnega znanja slovenščine.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Športna
rekreacija odraslih – Programi vadbe ter Programi športa invalidov, Obrazec 4:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti
strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– so strokovno vodeno vadbo v vadbeni skupini, s
katero zaprošajo za sofinanciranje, izvajali tudi v predhodnem letu,
– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe – upokojenci ali starejši od 65 let,, socialno
ogroženi,
– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazilo, da izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe,
– kandidirajo le na točno določene objekte MOL, ki
so našteti na priloženem seznamu,
– da je vadba za socialno ogrožene (v primeru sofinanciranja) za udeležence brezplačna,
– da je izvajalec programa Športno rekreativni programi za ciljne skupine na objektih, ki so v lasti športnih
društev, hkrati tudi lastnik objekta, na katerem izvaja
program,
– da je izvajalec programa Športno rekreativni programi za ciljne skupine na objektih, ki so v lasti športnih
društev, predloži dokazilo o lastništvu športnega objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Športna
rekreacija odraslih – Programi prireditev in projekti animacije, Obrazec 5:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki:
– zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z
Zakonom o športu,
– zagotovi ustrezne sodniške in druge strokovne
delavce z licenco nacionalne panožne športne zveze,
– za Animacijske programe vadbe, ki bodo izvedeni
v obsegu najmanj 40 enot, se izvajalec obveže, da bo
vadba ob sofinanciranju MOL v višini 500 eurov, za vadeče brezplačna.
– na program se lahko prijavijo izvajalci, ki bodo organizirali vadbo za tiste, ki se do sedaj niso redno ukvarjali z rekreacijo. Vadba mora biti za vadeče brezplačna.
Obseg vadbe je 40 enot, za kar izvajalec lahko prejme
največ 500 eurov izključno za uveljavljanje upravičenih
stroškov strokovnega kadra. V skupini mora biti vključenih najmanj 10 vadečih.
– najvišji znesek sofinanciranja posamezne vadbene skupine za obseg 40 enot je 500 eurov. Za skupine,
ki po merilih za sofinanciranje (52. člen Pravilnika) prejmejo nižji znesek, se obseg vadbenih enot sorazmerno
zniža,
– za program Razgibajmo Ljubljano – promocijski
programi lahko kandidira le nosilec projekta (konzorcija)
na programu Razgibajmo Ljubljano – vodenje projekta.
Za program Razgibajmo Ljubljano – animacijski
programi se lahko sofinancira le izvajalec, ki bo izbran
za izvedbo programa Razgibajmo Ljubljano na področju
Delovanja zvez športnih društev.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Delovanje zvez športnih društev, Obrazec 6:
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki bodo v letu
2016 izvajali poslovne funkcije (podpora trženju, ravna-
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nje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter
ravnanje s kadri) za društva, ki so včlanjena v zvezo.
Sofinancira se delovanje zvez športnih društev, ki
so bila ustanovljena najmanj 5 let pred letom, za katerega je objavljen ta javni razpis. Konzorciji športnih društev
niso predmet sofinanciranja delovanja.
Pogoja za sofinanciranje stroškov strokovno-organizacijskega delavca sta:
– ustrezna izobrazba oziroma ustrezna usposobljenost,
– da je strokovno-organizacijski delavec aktivno
vključen v izvajanje programa Razgibajmo Ljubljano –
vodenje projekta in koordinacijo Razgibajmo Ljubljano
– promocijski programi.
– da strokovno-organizacijski delavec zagotavlja
ustrezno prepoznavnost programov Razgibajmo Ljubljano -Programi vadbe za ciljne skupine, Razgibajmo
Ljubljano -Projekti animacije in Razgibajmo Ljubljano –
Druge športno rekreativne prireditve v MOL
– da strokovno-organizacijski delavec ne izvaja drugih programov letnega programa športa, ki jih sofinancira MOL. Izjema je le prireditev Športnik leta Ljubljane.
Nosilca projekta Razgibajmo Ljubljano in medsebojna razmerja vlagatelji določijo s konzorcijsko pogodbo.
Pogoj za sofinanciranje stroškov izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje
s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) je:
– da ima izvajalec sofinancirane stroške strokovno-organizacijskega delavca,
– da se stroški nanašajo neposredno na izvajanje poslovnih funkcij namenjenih društvom, ki so člani
zveze.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu za področje Program
velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 9:
Na razpis lahko kandidirajo izvajalci, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:

– organizirajo mednarodna tekmovanja in prireditve
kot so svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali
in zaključki mednarodnih ligaških tekmovanj, ki se izvajajo na območju MOL in so uvrščeni v letni program
športa, ter druga tekmovanja in prireditve,
– za razpisani program 3.4.6.19 Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj se lahko prijavijo
izvajalci, ki v razpisanih prednostnih športnih panogah
organizirajo druga tekmovanja in prireditve, evropske
oziroma regionalne mednarodne pokale oziroma lige,
in zagotavljajo TV oziroma internetne prenose tekem, ki
se izvajajo v Mestni občini Ljubljana.
5. Merila za izbor programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s
pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki
izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji za vsako razpisno področje.
Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost programa, kakovost in realnost
programa.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo
prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen
posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji
za vsako posamezno razpisno področje posebej.
6. Okvirna višina sredstev za izvedbo razpisanih
programov
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne
višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva
spremenijo v postopku sprejemanja proračuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2015.
Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 7.419.773 eurov.
Okvirne višine sredstev, ki so namenjene izvedbi
razpisanih programov za leto 2016, po posameznih
razpisnih področjih znašajo:

Okvirni razpisan prostor v 45 minutnih Okvirna razpisana sredstva
vadbenih enotah
v eurih

Šifrant Naziv
1.

Program športa otrok in mladine

2.

Šport odraslih

3.

Razvojne in strokovne naloge v športu

190.000

4.186.405

50.000

304.600

1.000

2.472.500

Za programe vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (1.4.), v
prednostnih športnih panogah (alpsko smučanje, smučarski teki, smučarski skoki, kajak kanu, tenis, kolesarstvo-cestno, kolesarstvo-gorsko in bmx), ki potekajo
na objektih, ki jih MOL ne zagotavlja v svoji mreži javnih športnih objektov, je za sofinanciranje stroške uporabe športnega objekta oziroma neposredne izvedbe
vadbenega procesa razpisana okvirna višina sredstev
100.000 eurov. Razdelitev sredstev se izvede na podlagi in skladno z 9. in 30. členom Pravilnika o pogojih,
merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list
RS, št. 98/13).
Sofinanciranje programov Letnega programa športa
v MOL obsega sofinanciranje programov v navedenih
okvirnih zneskih na naslednjih področjih delovanja v
športu:
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Obrazec 1
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Okvirna razpisana
sredstva v eurih

1.

Program športa otrok in mladine

1.1.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

2.339.605
83.740

1.1.1.

Mali sonček za predšolske otroke

23.740

1.1.1.1.

Drsanje

20.000

1.1.1.2.

Krosi

1.1.2.

Integracijske urice v vrtcih

1.2.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

664.538

3.740
60.000

Plut Rafael

Obrazec 1

1.2.3.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

131.538

Kolčan Dušanka

Obrazec 2

1.2.5.

Interesni programi športne vzgoje otrok

533.000

1.2.5.1.

Športni programi po pouku za šoloobvezne otroke,
ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi
šolami do 17. ure

480.000

1.2.5.3.

Gremo na kolo

1.2.5.4.

Animacijski programi športa otrok invalidov

1.2.5.5.

Animacijski programi športne vzgoje otrok mladine
in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport

Obrazec 2
Obrazec 2

15.000
8.000

0

1.2.5.6.

Animacijski/interesni programi športa mladine

30.000

1.3.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

57.122

Plut Rafael

Obrazec 1

1.3.1.

Šolska športna tekmovanja za mladino

44.122

Plut Rafael

Obrazec 1

1.3.2.

Medfakultetna tekmovanja

13.000

1.3.2.1.

Ligaška tekmovanja med fakultetami

7.000

1.3.2.2.

Enodnevna tekmovanja

6.000

1.4.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v
kakovostni in vrhunski šport

Rems Nina

Obrazec 3a

Rems Nina
Rems Nina

Rems Nina

Obrazec 3c

Počervina Andrej
Obrazec 4
Obrazec 5

Počervina Andrej

Lebar Marko

784.205

Kolektivne panoge

650.000

Programi vadbe prednostnih športnih panog na
objektih, ki niso v mreži športnih objektov MOL

100.000

1.5.

Mestne panožne športne šole

2.

Šport odraslih

Obrazec 3b 2.1.

2.2.

1.534.205

Individualne panoge

1.846.800
515.600

Programi vadbe kakovostnega športa

65.000

Individualne panoge

35.000

Kolektivne panoge

30.000

Programi vadbe vrhunskega športa

100.000

Individualne panoge

55.000

Kolektivne panoge

45.000

2.3.

Programi športne rekreacije

2.3.1.

Razgibajmo Ljubljano – Programi vadbe za ciljne
skupine

100.600
15.000

2.3.2.

Razgibajmo Ljubljano – Projekti animacije

85.600

2.3.2.1.

Ligaška tekmovanja

6.000

2.3.2.2.

Animacijski programi

64.600

2.3.2.3.

Razgibajmo Ljubljano – promocijski programi

15.000

2.4.

Programi športa invalidov

3.

Razvojne in strokovne naloge v športu

2.472.500

3.1.

Delovanje športnih društev in zvez ŠD,
ustanovljenih za območje MOL

160.000

15.000
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Številka Program
programa
Sofinanciranja stroškov dela strokovnoorganizacijskih delavcev v športu

Obrazec 6a

Okvirna razpisana
sredstva v eurih
130.000

Obrazec 6b

Neposredni stroški izvajanja poslovnih funkcij
namenjenih društvom, ki so člani zveze

15.000

Obrazec 6b

Razgibajmo Ljubljano – vodenje projekta

15.000

3.4.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v
športu

Počervina Andrej

3.4.1.

Ljubljanski maraton

200.000

Počervina Andrej

3.4.2.

Pohod ob žici

120.000

Počervina Andrej

3.4.3.

Maraton Franja

145.000

3.4.4.

Športni vikend Ljubljanica

3.4.5.

Razgibajmo Ljubljano – Druge športno rekreativne
prireditve v MOL

16.000

Druge prireditve

10.000

Obrazec 9

Počervina Andrej

Študentski tek na grad
Športnik leta Ljubljane
Rems Nina

2.312.500

4.000

2.000
4.000

3.4.6.

Velika mednarodna tekmovanja in prireditve

1.827.500

3.4.6.1.

Svetovni pokal v gimnastiki

35.000

3.4.6.2.

Svetovni pokal v kajaku

20.000

3.4.6.3.

Ljubljana Beach Volley Challenge

15.000

3.4.6.4.

Kolesarstvo-Dirka po Sloveniji

15.000

3.4.6.5.

Tek na Šmarno goro

10.000

3.4.6.6.

Evropsko prvenstvo v Curlingu

10.000

3.4.6.7.

Judo Nagaoka

2.000

3.4.6.8.

Mednarodni turnir MTM ritmična gimnastika

2.000

3.4.6.9.

Mednarodni plavalni miting Ilirija

2.000

3.4.6.10. Pokal mesta Ljubljane v plavanju

2.000

3.4.6.11. Floorball Ljubljana open

2.000

3.4.6.12. Mednarodni turnir Marjana Rožanca v nogometu

2.000

3.4.6.13. Triatlon Ljubljana

2.000

3.4.6.14. Maraton prijateljstva Ljubljana-Trst

5.000

3.4.6.15. Ljubljana Chess Festival

5.000

3.4.6.16. Mednarodno karate tekmovanje Ljubljana open

2.000

3.4.6.17. Ljubljana open – ulična košarka

2.000

3.4.6.18. Druga tekmovanja in prireditve

34.500

3.4.6.19. Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških
tekmovanj

1.660.000

Košarka – Eurocup

180.000

Košarka ABA-moški

150.000

Rokomet liga prvakinj

330.000

Nogomet – pokal

330.000

Hokej – Ebel

180.000

Hokej – Ebel junior

20.000

Hokej – INL

20.000

Odbojka – liga prvakov – moški

200.000

Odbojka – liga prvakov – ženske

100.000

Kolesarstvo cestno – svetovni pokal

150.000
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7. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2016 morajo biti porabljena v letu 2016.
8. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po
pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina
Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do
vključno 14. 1. 2016 (velja datum poštnega žiga).
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana
v elektronski sistem (e-Razpis). Nato mora biti natisnjen
izpis s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke
razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priložena v
e-Razpis v skenirani obliki.
Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e-Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne bo poslan po pošti na način, opredeljen v tej točki, bo zavržena.
Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOL« v
e-Razpisu;
– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu;
– izjave, oddane preko e-Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane in
oddane preko e-Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po
obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen v
tej točki besedila razpisa.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti
ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo
»Obrazca ovojnica«, ki vsebuje tudi oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za sofinanciranje programov,
dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2015«.
9. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 20. 1. 2016 in ne bo javno.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju imenovana razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi
zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje
pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo.
10. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o
izidu razpisa
Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, o pritožbi zoper
ta sklep pa župan MOL. Merila za izbor programov so
določena s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za
sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13) in pritožba
glede izbora meril v okviru javnega razpisa ni možna.
Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti vloge.
Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem ovojnica«
(razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način (razen glede formata ovojnice), ki je določen v 8. točki besedila
tega razpisa,
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– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu
ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene
na drug naslov,
– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne
dokumentacije za posamezno razpisno področje oziroma te ne bodo oddane v e- Razpis in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno
področje,
– ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za
ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
Pristojni organ bo ločeno objavil rezultate razpisa in
ločeno izdal sklepe o sofinanciranju programov in sklepe
o dodelitvi domicila in uporabi prostora v mreži javnih
športnih objektov.
MOL bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestil o sofinanciranih programih Letnega programa športa 2016
v roku 120 dni po zaključku odpiranja vlog, o dodelitvi
domicila in dodelitvi uporabe prostora v mreži javnih
športnih objektov pa v roku 240 dni po zaključku odpiranja vlog.
Z izvajalci se na podlagi sklepa sklene pogodba.
Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja programov se
objavi na spletni strani MOL. Izvajalci morajo v svojih
komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi, v
pisnih in elektronskih oblikah navajati, da program sofinancira MOL ter uporabiti znak MOL, skladno s celostno
grafično podobo (CGP), ki je objavljena na spletni strani
MOL – Oddelek za šport.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/sport/razpisi/, kjer jo vlagatelji »on line« izpolnijo,
elektronsko oddajo in natisnejo izpis s podatki o vlogi.
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom bodo zainteresirani dobili pri skrbnikih društev po telefonu oziroma po
e-pošti, in na tel. 08/200-3900, v času uradnih ur.
Mestna občina Ljubljana
Št. 430-31/2015

Ob-3637/15

Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu z Odlokom o
predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini
Selnica ob Dravi (MUV, št. 12/2014), objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini
Selnica ob Dravi
Naročnik: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4,
2352 Selnica ob Dravi.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Selnica ob Dravi.
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2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: 10 let po
sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Selnica
ob Dravi: http://www.selnica.si/razpisi/odprti-razpisi/.
5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski
trg 4, 2352 Selnica ob Dravi. Na prednji strani ovojnice
morajo biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis Koncesija za odvajanje in čiščenje odpadne vode«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden
naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 19. 1. 2016
do 10. ure.
6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne
dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za
oddajo prijave.
6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne
prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne
in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in
ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo
pri kontaktni osebi: Karl Lampreht, tel. 02/673-02-15,
e‑pošta: karl.lampreht@selnica.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: karl.lampreht@
selnica.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Selnica ob Dravi:
http://www.selnica.si/razpisi/odprti-razpisi/.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri
dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki
"dopolnila" objavljena na spletni strani Občine Selnica
ob Dravi: http://www.selnica.si/razpisi/odprti-razpisi/.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice
in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za
oddajo prijave.
8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko
najugodnejša ponudba.
Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem javne službe (reference).
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1.
fazi konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za
predložitev skupne prijave oziroma skupne ponudbe.
Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji
prijavitelja se ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem,
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje, določene z razpisno dokumentacijo.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje
rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne
rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam.
Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene
rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil
udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe,
na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih
ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek
in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega
ponudnika.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti
po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh
po poteku roka za oddajo prijav.
10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Selnica ob Dravi
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Razpisi delovnih mest
Št. 0141-22/2015

Ob-3613/15

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11
in 111/13), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 21/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in
tretjega odstavka 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor (Uradni list RS,
št. 67/03, 30/06 – ZVDAGA in 4/09), Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda
Pokrajinski arhiv Maribor
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
arhivske dejavnosti in poznavanje področja dela arhiva;
– strokovni izpit s področja arhivske dejavnosti;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v
arhivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji
ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na
osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno
štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno,
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru
študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v
tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega
jezika na dodiplomskem študiju.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji
(šola tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem
srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe),
iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz
svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja arhiva v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka štu-

dija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje naslednjih pogojev:
– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje področja dela arhiva,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela
v arhivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita s področja arhivske dejavnosti;
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja
slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, po
predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenovala za direktorja javnega zavoda za
obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o
zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega
zavoda Pokrajinski arhiv Maribor.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Pokrajinski arhiv Maribor«
v enaindvajsetih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Vesna Rifelj, tel. 01/369-59-73,
elektronski naslov: vesna.rifelj@gov.si.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št. 0141-16/2015

Ob-3614/15

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11
in 111/13), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in
tretjega odstavka 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Pokrajinski arhiv Koper (Uradni list RS, št. 67/03
in 30/06 – ZVDAGA), Ministrstvo za kulturo objavlja javni
razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda
Pokrajinski arhiv Koper
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne smeri;
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– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
arhivske dejavnosti in poznavanje področja dela arhiva;
– strokovni izpit s področja arhivske dejavnosti;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v
arhivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji
ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na
osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno
štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno,
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru
študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v
tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega
jezika na dodiplomskem študiju.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji
(šola tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem
srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe),
iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz
svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja arhiva v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje naslednjih pogojev:
– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje področja dela arhiva,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela
v arhivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita s področja arhivske dejavnosti;
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja
slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izo-
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braževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, po
predhodnem mnenju sveta javnega zavoda imenovala
za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen
čas s predsednikom sveta javnega zavoda Pokrajinski
arhiv Koper.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Pokrajinski arhiv Koper«
v enaindvajsetih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Marjana Cvenkel Lesjak, tel.
01/369-59-99, elektronski naslov: marjana.cvenkel-lesjak@gov.si.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št 0141-17/2015

Ob-3615/15

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11
in 111/13), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in
tretjega odstavka 9. člena Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Zgodovinski arhiv Celje (Uradni list RS, št. 67/03
in 30/06 – ZVDAGA), Ministrstvo za kulturo objavlja javni
razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda
Zgodovinski arhiv Celje
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
arhivske dejavnosti in poznavanje področja dela arhiva;
– strokovni izpit s področja arhivske dejavnosti;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v
arhivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji
ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na
osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno
štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno,
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru
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študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v
tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega
jezika na dodiplomskem študiju.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola
tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega
je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika
uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja arhiva v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje naslednjih pogojev:
– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje področja dela arhiva,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v
arhivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita s področja arhivske dejavnosti;
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja
slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda imenovala za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat
bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Zgodovinski arhiv Celje.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Zgodovinski arhiv Celje«
v enaindvajsetih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Marjana Cvenkel Lesjak, tel.
01/369-59-99, elektronski naslov: marjana.cvenkel-lesjak@gov.si.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št. 0141-15/2015/1

Ob-3629/15

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11
in 111/13), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
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št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in
tretjega odstavka 9. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju (Uradni list RS,
št. 67/03 in 21/15), Ministrstvo za kulturo objavlja javni
razpis za delovno mesto
direktorja
javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske
stopnje družboslovne ali humanistične smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
arhivske dejavnosti in poznavanje področja dela arhiva;
– strokovni izpit s področja arhivske dejavnosti;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v
arhivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji
ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na
osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu
ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za
slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno,
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru
študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v
tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega
jezika na dodiplomskem študiju.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola
tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega
je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika
uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja arhiva v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje naslednjih pogojev:
– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje področja dela arhiva,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v
arhivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat
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opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita s področja arhivske dejavnosti;
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja
slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, po
predhodnem mnenju sveta javnega zavoda imenovala
za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen
čas s predsednikom sveta javnega zavoda Zgodovinski
arhiv na Ptuju.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Zgodovinski arhiv na Ptuju« v enaindvajsetih dneh po objavi javnega razpisa na
naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi
z javnim razpisom je Tjaša Cvetkovič, tel. 01/369-58-77,
elektronski naslov: tjasa.cvetkovic@gov.si.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št. 644/2015

Ob-3616/15

Svet Zavoda OŠ Preska, Preška c. 22, 1215 Medvode v skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91 in 8/96) in na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne, 9. 12. 2015 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje funkcije ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani/a kandidat/a bo imenovan/a za mandatno
dobo 5 let.
Predviden začetek dela je 1. 5. 2016.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev – izobrazba, naziv, strokovni izpit, ravnateljski
izpit, delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju (navedite v prijavi), potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence
(izda ga Ministrstvo za pravosodje in javno upravo),
potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku
(izda ga krajevno pristojno okrajno sodišče), pisna izjava kandidata, da pri katerem koli drugem sodišču zoper
kandidata ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost – pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov Svet Osnovne
šole Preska, Preška c. 22, 1215 Medvode, s pripisom
Prijava na razpis za ravnatelja/ice.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, kratek življenjepis, navede pa naj tudi dosedanje izkušnje na področju šolstva.

Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Osnovna šola Preska
Ob-3619/15
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in
33/11 – ZEKom-C), prvega odstavka 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E,
65/08 in 40/12 – ZUJF) in 13. člena Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (Uradni list RS, št. 46/2015), Svet Javne
agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za zasedbo delovnega mesta
direktorja
Javne agencije Republike Slovenije
za trženje in promocijo turizma
I. Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem
programu druge stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo
visoko šolstvo, ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj skladno z
zakonom, od tega najmanj pet let vodstvenih ali vodilnih
izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– znanje angleškega jezika na višji ravni oziroma v
skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni
B2 in znanje drugega tujega jezika (francoski, nemški,
italijanski ali španski jezik) na osnovni ravni oziroma v
skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni
A2.
Pristojnost in odgovornost direktorja agencije so:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če ni drugače določeno z zakonom in
sklepom o ustanovitvi,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno
izvajanje,
– opravlja naloge, ki mu jih določi svet agencije,
– pripravlja predloge večletnih in letnih programov
ter finančnih načrtov agencije,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema
svet agencije in druge strokovne podlage za delo sveta
agencije, ter skrbi za izvajanje odločitev sveta agencije,
– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter
sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,
– imenuje komisije, druga strokovna telesa in strokovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog,
– sprejema akte iz drugega odstavka 19. člena
sklepa o ustanovitvi,
– pripravlja poročilo o delu in poslovanju agencije
ter
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi in sklepom o ustanovitvi.
II. Prijava kandidata mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.
eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega mora biti
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posebej razvidno izpolnjevanje vodstvenih in delovnih
izkušenj v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti
z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi z dne 8. 11.
2010 in 9. 12. 2013 (v nadaljevanju Standardi), ki jih je
določil Uradniški svet, objavljenimi na spletni stani Ministrstva za javno upravo: http://www.mju.gov.si/si/o_ministrstvu/uradniski_svet/.
2. Dokazila, s katerimi kandidat izkazuje znanja in
pogoje, ki jih navaja v Europass življenjepisu, iz katerih
je razvidno tudi poznavanje področja dela agencije t.j.
trženje in promocija turizma.
3. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
4. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje
Javni agenciji Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj
navedenega pogoja iz uradnih evidenc. V primeru, da
kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša,
bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
5. Kandidat mora prijavi predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma v mandatnem
obdobju, za katerega vodenje kandidira, z vsemi potrebnimi sestavinami, določenimi s Standardi (več o tem v
Standardih na str. 9).
Vizija mora biti napisana na okvirno dveh A4 straneh (od 2800 do 3300 znakov brez presledkov). Vizija
mora biti sestavljena iz naslednjih delov:
– vsebinska opredelitev vizije: iz opisane vizije
mora biti razvidno, kako bi kandidat prispeval k razvoju
Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma v mandatnem obdobju, zlasti z opredelitvijo
prednostnih ciljev dela, aktivnosti za njihovo doseganje
in merljivih kazalnikov realizacije le teh;
– okvirna opredelitev časa, potrebnega za uresničitev predlagane vizije z utemeljitvijo vzrokov zastavljenega časovnega razdobja, torej z opredelitvijo korakov, potrebnih sprememb v opredeljenem časovnem razdobju,
ki bi organizacijo približalo zastavljeni viziji ter finančne,
kadrovske in druge posledice predlaganih sprememb
oziroma potrebnih virov za uresničitev vizije, od začetka
uvajanja novosti pa do vzpostavitve želenega stanja v
skladu s predlagano vizijo.
III. Direktorja Javne agencije Republike Slovenije
za trženje in promocijo turizma imenuje in razrešuje
ustanovitelj na predlog sveta javne agencije na podlagi
javnega natečaja v skladu z določbami zakona, ki ureja
delovna razmerja javnih uslužbencev.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Z
izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
določen čas, za obdobje 5 let, s polnim delovnim časom.
Delo bo opravljal na sedežu Javne agencije Republike
Slovenije za trženje in promocijo turizma in na drugih
lokacijah, kjer se izvajajo naloge agencije.
V. Pisno prijavo z izjavami in dokazili je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: "Ne odpiraj – za
javni natečaj direktorja STO" na naslov: Javna agencija
Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.
Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave javnega
natečaja v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 60 dneh
po izbiri.
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Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega natečaja se lahko kandidati obrnejo na
kadrovsko službo STO, vsak dan od 10. do 12. ure, na
tel. 01/58-98-550.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Javna agencija Republike Slovenije
za trženje in promocijo turizma
Ob-3627/15
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o delovnih razmerjih ter Akta o ustanovitvi
družbe Rudar Senovo poslovanje z nepremičninami,
gradnje, storitve in trgovina Senovo d.o.o., Nadzorni
svet družbe objavlja razpis za
direktorja (m/ž)
družbe Rudar Senovo d.o.o.
Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev
za zasedbo mesta direktor izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo in tri leta
delovnih izkušenj na področju vodenja,
– da ima organizacijske sposobnosti,
– da obvlada angleški ali nemški jezik.
K prijavi morajo kandidati priložiti:
1. dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– overjeno kopijo diplome,
– dokazila o najmanj triletnih vodstvenih izkušnjah.
2. druga dokazila oziroma priloge:
– življenjepis,
– dokazila, da ni omejitev za imenovanje direktorja
skladno z drugim odstavkom 255. člena ZGD-1,
– program razvoja družbe za celotno mandatno
obdobje.
Direktorja imenuje Nadzorni svet družbe za dobo 4
let in je lahko ponovno imenovan.
Pisne prijave z dokazili in prilogami morajo prispeti na sedež družbe najpozneje do 4. januarja 2016,
na naslov: Nadzorni svet Rudar Senovo d.o.o., Cesta
Kozjanskega odreda 4, 8281 Senovo, s pripisom: »Ne
odpiraj – razpis za direktorja družbe«.
Nadzorni svet Rudar Senovo d.o.o.
Ob-3655/15
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o
notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica
Slovenije na predlog notarke Jožice Škrk iz Slovenske
Bistrice razpisuje:
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Jožici Škrk iz Slovenske Bistrice (za
določen čas, za čas nadomeščanja notarske
pomočnice na porodniškem dopustu)
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz. 1.,
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
imajo izkušnje z delom v notarski pisarni. Pisne prijave
na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije

Stran

2204 /

Št.

98 / 18. 12. 2015

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave
Št. 35430-3/2015-2

Ob-3608/15

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146 c. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09-ZPNačrt-A,
48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15 in 56/15; v nadaljevanju: ZVO-1), enajste alineje prvega odstavka 25. člena
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12,
98/12 in 20/13) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani
http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) in na podlagi Programa za izboljšanje energetske učinkovitosti
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2015, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS,
št. 17/14 in 81/15) s strani Vlade Republike Slovenije s
sklepom številka 47602-8/2015/6 dne 2. 4. 2015, Eko
sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju:
Eko sklad), objavlja
spremembo Javnega poziva 29SUB-OB15
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove
naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje
energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
Javni poziv 29SUB-OB15 Nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih
virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 28/15) se spremeni
tako kot sledi:
Drugi stavek prvega odstavka točke 8. »Rok in
način prijave« se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 35430-4/2015-2

Ob-3609/15

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146 c. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15 in 56/15; v nadaljevanju: ZVO-1) in enajste alineje prvega odstavka
25. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09,
1/12, 98/12 in 20/13) ter v skladu s Splošnimi pogoji
poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni
strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) in na
podlagi Programa za izboljšanje energetske učinkovitosti Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2015, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS,
št. 17/14 in 81/15) s strani Vlade Republike Slovenije s
sklepom številka 47602-8/2015/6 dne 2. 4. 2015, Eko
sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju:
Eko sklad), objavlja

spremembo Javnega poziva 30SUB-OB15
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove
naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje
energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb
Javni poziv 30SUB-OB15 Nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih
virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 28/15) se spremeni,
tako kot sledi:
Drugi stavek prvega odstavka točke 8. »Rok in
način prijave« se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 35430-1/2015-2

Ob-3610/15

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146 c. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12, 92/13, 38/14, 37/15 in 56/15; v nadaljevanju:
ZVO-1) in enajste alineje prvega odstavka 25. člena
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12,
98/12 in 20/13) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani
http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) in na podlagi Programa za izboljšanje energetske učinkovitosti
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2015, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS,
št. 17/14 in 81/15) s strani Vlade Republike Slovenije s
sklepom številka 47602-8/2015/6 dne 2. 4. 2015, Eko
sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju:
Eko sklad), objavlja
spremembo Javnega poziva 31SUB-EVOB15
Nepovratne finančne spodbude občanom
za električna vozila
Javni poziv 31SUB-EVOB15 Nepovratne finančne
spodbude občanom za električna vozila (Uradni list RS,
št. 24/15) se spremeni, tako kot sledi:
Drugi stavek prvega odstavka točke 8. »Rok in
način prijave« se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 35430-2/2015-2

Ob-3611/15

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146 c. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09-ZPNačrt-A,
48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15 in 56/15; v nadaljevanju: ZVO-1), enajste alineje prvega odstavka 25. člena
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12
in 20/13) ter v skladu s Shemo državnih pomoči »Na-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
kup okolju prijaznih prevoznih sredstev«, št. priglasitve
BE01-5854067-2015, v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani
http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf;) ter na podlagi Programa za izboljšanje energetske učinkovitosti
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2015, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS,
št. 17/14 in 81/15) s strani Vlade Republike Slovenije s
sklepom številka 47602-8/2015/6 dne 2. 4. 2015, Eko
sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju:
Eko sklad), objavlja
spremembo Javnega poziva 32SUB-EVPO15
Nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim
osebam za električna vozila
Javni poziv 32SUB-EVPO15 Nepovratne finančne
pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila
(Uradni list RS, št. 24/15) se spremeni, tako kot sledi:
Drugi stavek prvega odstavka točke 8. »Rok in
način prijave« se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 35400-1/2014-6

Ob-3612/15

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146. c
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15 in 56/15),
enajste alineje prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13)
ter prvega odstavka 4. člena Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni
strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), Eko
sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju:
Eko sklad), objavlja
spremembe Javnega poziva
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 51OB14
(Uradni list RS, št. 38/14, 5/15, 21/15, 28/15 in 65/15) se
spremeni tako kot sledi:
V prvem odstavku 5. točke (»5. Rok in način prijave«) se datum »31. 12. 2015« nadomesti z datumom
»31. 3. 2016«.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 8453-7/2015-16

Ob-3617/15

Poziv za oddajo vlog
za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil
za gašenje in reševanje z višin
Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 –
uradno prečiščeno besedilo in 97/10), 58. člena Zakona
o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12), Načrta izvajanja
nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2015 (Vlada RS, št. 84200-1/2015/7
z dne 24. 6. 2015), 1. in 2. točke 215. člena Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
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(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 ZIPRS-1011 in
3/13) ter sklepa Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, št. 166/3 z dne 3. 12. 2015, Ministrstvo
za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje (v nadaljevanju: URSZR), Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana, razpisuje sofinanciranje nakupov gasilskih vozil s sredstvi požarnega sklada.
1. Namen sofinanciranja
Namen sofinanciranja je zagotoviti ustrezno pripravljenost gasilskih enot v urbanih središčih za uspešno
in varno gašenje požarov in reševanje ljudi in njihove
lastnine v višjih zgradbah, katerih višina še omogoča
smotrno reševanje in gašenje. Podlaga je izdelana ocena ogroženosti in načrt zaščite in reševanja v lokalnih
skupnostih.
Predmet sofinanciranja je nakup le novih gasilskih
vozil primernih za gašenje požarov in reševanje z višin.
Gasilska vozila, ki so predmet tega sofinanciranja, so:
– AL (avto lestev) višina/previs 1+2;
– ALK (avto lestev s košaro) višina/previs 1+2;
– ZD (gasilsko zgibno dvigalo) višina/previs 1+2;
– TD (gasilsko teleskopsko dvigalo) 1+2.
Sofinancirana vozila morajo biti v skladu s tipizacijo
Gasilske zveze Slovenije.
Skupna višina sredstev požarnega sklada za sofinanciranje znaša 500.000 EUR.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
Na poziv za sofinanciranje gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin se lahko prijavijo vse lokalne
skupnosti, ki v svojih ocenah ogroženosti in načrtih
zaščite in reševanja opredeljujejo zahtevo po gašenju
in reševanju z visokih stavb in je bila potreba po nakupu opredeljena v srednjeročnem programu nakupa
gasilskih vozil in gasilsko zaščitne opreme ter v trenutno veljavnem letnem načrtu varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
Vloga je lahko oddana samo za sofinanciranje nakupa celotnega vozila.
Sofinancirani bodo načrtovani nakupi gasilskih vozil
za gašenje in reševanje z višin v letu 2016. Šteje se, da
je bil nakup gasilskega vozila načrtovan v letu 2016, če
je bil v tem letu objavljen razpis za nakup takšnega vozila. Celoten postopek nakupa sofinanciranih gasilskih
vozil mora biti zaključen do konca leta 2017. Pogodba
o nakupu vozila med naročnikom in ponudnikom mora
biti sklenjena najkasneje do konca novembra 2016, kar
je pogoj za sklenitev pogodbe z URSZR o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila. Po opravljenem nakupu,
najkasneje pa do konca leta 2017, je potrebno URSZR
poslati poročilo o porabi dodeljenih sredstev.
Dodatni pogoji za oddajo vloge je:
– povečanje operativne sposobnosti z nabavo operativnega gasilskega vozila, primernega za gašenje in
reševanje z višin (AL viš/prev 1+2; ALK viš/prev 1+2; ZD
viš/prev 1+2; TD 1+2);
– sklenjen sporazum z sosednjimi lokalnimi skupnostmi o skupni nabavi ter uporabi sofinanciranega
gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin;
– pravilno izpolnjena poročila o porabi sredstev
(požarne takse v lokalni skupnosti ter zagotovljena namenska (zakonsko opredeljena) poraba požarne takse
v zadnjih treh letih, kar preveri URSZR;
– sofinanciran nakup vozila s strani vseh občin
podpisnic sporazuma najmanj v višini 60 % celotnega
zneska (v znesek so lahko zajeta tudi sredstva pridobljena iz EU);
– poraba dodeljenih sredstev najkasneje do konca
leta 2017.
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Ob prijavi mora vlagatelj priložiti naslednjo dokumentacijo:
1. dokumente oziroma podatke o načrtovani nabavi tipiziranega gasilskega vozila;
2. ocenjeno vrednost naročila (predračun);
3. sklenjen sporazum z drugimi lokalnimi skupnostmi (glej pogoj za oddajo vlog);
4. finančno konstrukcijo nakupa s pričakovanim
deležem sofinanciranja s strani požarnega sklada;
5. izjavo, da bo delež sofinanciranja nabave dela
vrednosti s strani občine najmanj 60 % ter o deležih posameznih podpisnic sporazuma;
6. izjavo o zaključku izvedbe nakupa in dobave
vozila do konca leta 2017;
7. izjavo o uporabniku (gasilska enota ali društvo,
status in kategorija gasilske enote ali društva, sklep župana);
8. pozitivno mnenje pristojne gasilske zveze glede
nakupa vozila v skladu z 32.a členom Zakona o gasilstvu
(Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo);
9. soglasje Odborov za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada v lokalnih skupnostih za nakup vozila,
s katerim odbori potrdijo, da s sredstvi požarnega sklada
razpolaga odbor, da se sredstva požarnega sklada namensko porabljajo in, da je odbor seznanjen z nakupom vozila,
ki se bo sofinanciralo tudi iz sredstev požarnega sklada;
10. izjavo, da so vsi podatki, ki so navedeni v vlogi
za sofinanciranje ali njenih delih, resnični in točni.
3. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva bodo razdeljena po naslednjih merilih:
– 50 % sredstev se razdeli na podlagi vrednosti tipiziranih vozil v posamezni vlogi;
– 25 % sredstev se razdeli na podlagi vrednosti investicij za požarno varnost (v zadnjih treh letih, brez požarne
takse) na prebivalca v posamezni občini;
– 10 % sredstev se razdeli na podlagi koeficienta
razvitosti občin;
– 15 % sredstev se razdeli glede na število občin,
podpisnic sporazuma o skupnem nakupu in souporabi
gasilskega vozila;
Pri izračunu deleža se upošteva tipizirana vrednost
vozil iz razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 6. 2014 do 30. 4. 2015
(Uradni list RS, št. 17/15), za izračun deleža na podlagi
vrednosti investicij za požarno varnost se upošteva Poročilo o odhodkih in drugih izdatkih po programski klasifikaciji
za leto 2014 (Ministrstvo za finance) in ob izračunu deleža
razvitosti veljavni Sklep o določitvi stopnje razvitosti občin
za leto 2015 (Ministrstvo za finance, št. 007-888/2014/13
z dne 5. 1. 2015).
Sofinanciranje nakupa vozil s sredstvi, pridobljenimi
na tem pozivu, se lahko izvede do največ 40 % tipizirane
vrednosti. Višina sofinanciranja posameznega vozila je
odvisna od višine skupne tipizirane vrednosti načrtovanih
nakupov oziroma števila ustreznih vlog ter meril za dodelitev sredstev. Sofinanciranje je lahko izvedeno samo za
nakup celotnega gasilskega vozila za gašenja in reševanje
z višin.
V primeru, da izračun razdelitve za posamezno občino preseže omejitev sofinanciranja do največ 40 % celotne
tipizirane vrednosti, bodo sredstva primerno zmanjšana.
Razlika se bo med ostale vloge na razpisu razdelila sorazmerno s tipizirano vrednostjo vozila v posamezni vlogi.
Razdeljena sredstva bodo po razdelitvi ustrezno zaokrožena. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
si pridružuje pravico, da izjemoma spremeni delež sofinanciranja za posamezno občino, če bi na ta način lahko
bistveno izboljšal pripravljenost za gašenje in reševanje iz
višin v občinah, podpisnicah sporazuma.
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4. Rok, do katerega morajo biti vložene vloge, opremljenost vlog in obravnava vlog
Vlagatelj mora vlogo priporočeno poslati ali pa osebno prinesti na Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike
Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana. Vloge je potrebno oddati najkasneje do 29. 1.
2016 do 12. ure.
Vloga mora biti oddana v zaprtem ovitku, na katerem
mora biti vidna naslednja označba: »Ne odpiraj – Vloga
za sofinanciranje gasilskih vozil za gašenje in reševanje
z višin«. Na hrbtni strani mora imeti vloga popoln naslov
vlagatelja.
Obravnavane bodo le tiste vloge, ki bodo predložene
v roku in pravilno označene. V primeru veljavne, vendar
nepopolne, vloge bodo imeli kandidati možnost dopolnitve
vloge v roku 8 dni od prejema obvestila o nepopolnosti.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se
zavržejo.
Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
oziroma komisija odbora bo vloge odprla v roku treh delovnih dni po izteku roka za predložitev vlog. Odpiranje ni
javno. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
oziroma komisija odbora bo vloge, za katere bo ugotovila,
da izpolnjujejo formalne pogoje, oziroma vloge, ki jih bodo
vlagatelji ponovno predložili, ob pogoju, da bodo skladno
z razpisom in razpisno dokumentacijo popolne, ocenjevala
v skladu z merili za dodelitev sredstev. Odbor si pridružuje
pravico, da preveri vse pogoje za sofinanciranje. Po analizi
prispelih vlog bo Odbor za razdelitev sredstev požarnega
sklada predlagal URSZR, da občinam pošlje obvestilo o
ustreznosti vloge in predvideno višino sofinanciranja. Z izbranimi občinami bo nato URSZR sklenila pogodbo o sofinanciranju. Po opravljeni porabi sredstev, najkasneje pa do
31. 12. 2017, je treba URSZR poslati poročilo o porabi po
tem razpisu pridobljenih sredstev. Poročilo o porabi sredstev mora vsebovati tudi zapisnik o prevzemu gasilskega
vozila, ki potrjuje skladnost vozila s tipizacijo gasilskih vozil.
Vlagatelji bodo o izidu pisno obveščeni v roku enega
meseca od dneva odpiranja vlog. Vse nepravočasne in
nepravilno označene vloge bodo vrnjene lokalni skupnosti.
Podrobnejše informacije so vam na voljo na URSZR.
Kontaktna oseba je Ana Stropnik, tel. 01/471-22-85 in e-pošta: ana.stropnik@urszr.si.
Ministrstvo za obrambo
Uprava Republike Slovenije
za zaščito in reševanje
Ob-3626/15
Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320
Velenje, kot organizator prodaje (lastnik nepremičnin, koncesionar in delodajalec prenosnik je podjetje PV Invest
d.o.o. Velenje, ki je v 100 % lasti organizatorja prodaje)
objavlja
javno zbiranje ponudb1
za prodajo Centra starejših Zimzelen na naslovu
Topolšica 78 a, 3326 Topolšica s pripadajočo
opremo in prenosom koncesije za izvajanje
institucionalnega varstva ter prenosom zaposlenih
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78,
3320 Velenje.
II. Opis predmeta zbiranja ponudb: prodaja Centra starejših Zimzelen s pripadajočo opremo, prenosom
1
Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje kot vabilo k
dajanju ponudb v smislu tretjega odstavka 22.člena Obligacijskega
zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo).
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koncesije in zaposlenih (v nadaljevanju »Zimzelen«),
ki obsega:
1. Zgradbo Center starejših Zimzelen skupaj z
vsem pripadajočim zemljiščem, opremo in dokumentacijo. Zimzelen se prodaja prosto bremen (t.j. brez hipotek).
– Zimzelen se nahaja v neposredni bližini term
Topolšica, kjer so že okoli leta 1600 pričeli z zdraviliško dejavnostjo. Dejavnost centra je institucionalno
varstvo starejših oseb in mlajših invalidnih oseb, ki zaradi zdravstvenih in socialnih razlogov ne zmorejo več
živeti doma. Odprt je bil oktobra 2009, v njem pa lahko
biva 150 stanovalcev v skupno 107 sobah, od katerih je
57 sob enoposteljnih in 50 dvoposteljnih. Zmogljivosti
so razdeljene v 5 vitalnih enot, 2 negovalni enoti ter 2
varovani enoti za bivanje oseb z demenco. Kompleks
(nepremičnine in oprema – številka stavbe 1061) in
pripadajoče zemljišče se nahajata na parcelah ID Topolšica: 948-1294/2-0, v izmeri 596 m2, 948-1294/4-0,
v izmeri 3424 m2, 948-1294/7-0, v izmeri 555 m2 ter
948/1295/6-0, v izmeri 1286 m2, vse k.o. Topolšica, ki
v naravi predstavljajo poslovno stavbo Center starejših
Zimzelen v Topolšici, neto tlorisna površina 7905,3 m2,
stoječo na parc. št. 1294/4-0, ter pozidano in kmetijsko
zemljišče. Izhodiščna cena (orientacijska vrednost) znaša 7.000.000,00 EUR.
2. Prenos koncesije, podeljene s pogodbo z dne
15. 10. 2008 (za dobo 40 let), sklenjeno med PV Invest
d.o.o. Velenje kot koncesionarjem in koncedentom Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, za izvajanje institucionalnega varstva v domu za starejše na prej
navedeni lokaciji za 150 oseb.
– Ostale dejavnosti, ki jih Center starejših Zimzelen
opravlja na navedeni lokaciji ob primopredaji.
3. Prenos vseh zaposlenih v Zimzelenu (zaposlenih
pri prodajalcu PV Invest d.o.o. Velenje– sklene se pogodba o prenosu zaposlenih), ki so vključeni v izvajanje
socialne in medicinske podpore v Zimzelenu skladno s
kadrovskimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o standardih
in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13) in v ostalih dejavnostih,
ki jih Zimzelen opravlja na navedeni lokaciji ob primopredaji (na dan razpisa 83 zaposlenih).
Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek
od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) in
drugi stroški prenosa lastništva na predmetu prodaje
bremenijo kupca. Plačilo celotne kupnine je pogoj za
prenos lastništva.
III. Način in rok plačila varščine za resnost ponudbe: pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša
100.000,00 EUR in se najkasneje do oddaje zavezujoče
ponudbe plača na TRR, št. SI56 0242 6001 8871 981,
odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2,
1520 Ljubljana, z obveznim sklicem na 92231217. Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe.
Nakup bo potekal po načelu videno–kupljeno.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne osebe, ki morajo izkazati sposobnost nadaljevanja
izvajanje socialne in medicinske podpore v Zimzelenu,
skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje storitev
institucionalnega varstva v domovih za starejše za čas
trajanja koncesije in skrbeti za razvoj in dvig kakovosti
storitve, ki omogoča razvoj kompleksa, ter prevzem 83
delavcev zaposlenih v Zimzelenu (zaposlenih pri prodajalcu PV Invest d.o.o. Velenje) – (priloga v razpisni
dokumentaciji). Pogoji za prenos koncesije na novega
koncesionarja na podlagi določbe 47.i člena Zakona o
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socialnem varstvu (ZSV) morajo biti zagotovljeni najkasneje do podpisa pogodbe.
b) Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti in
brez drugih obveznosti prodajalca vrnjena v naslednjih
rokih:
– za neizbrane ponudnike, ki se ne bodo uvrstili
v naslednje kroge izbora: v roku 14 dni od sprejema
odločitve prodajalca, da s posameznim ponudnikom ne
bo nadaljeval pogajanj za sklenitev pogodbe o prodaji;
– za neizbrane ponudnike, ki se bodo uvrstili v
končni krog izbora: v roku 14 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika;
– v vsakem primeru je skrajni rok za vračilo varščine
14 dni po zaustavitvi postopka.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– navedbo, da je ponudba zavezujoča;
– naziv podjetja in sedež ponudnika ter podatke o
zastopnikih ponudnika, ki je pravna oseba;
– davčno številko, matično številko oziroma drugo
primerljivo identifikacijsko številko za ponudnika, in kontaktne podatke ponudnika (e-naslov, telefonsko številko,
številko faksa);
– navedbo predmeta zbiranja ponudb;
– višino ponujene cene brez dajatev (brez DDV ali
davka na promet nepremičnin), ki obsega: kupnino za
celotni Zimzelen s pripadajočo opremo in prenosom
koncesije. V okviru kupnine se ponudnik zaveže prevzeti
delavce (zaposleni pri prodajalcu PV Invest);
– rok plačila kupnine ne sme biti daljši od 60 dni od
podpisa pogodbe o prodaji.
V. Ponudbi je potrebno predložiti:
1. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji
morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane
v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za
javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki
ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje
ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike
Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali
drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni od dneva predložitve ponudbe.
2. Tuje pravne osebe morajo ponudbi priložiti dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji,
kot jih za tujce določa zakon ali mednarodna pogodba.
3. Kolikor v postopku pravna oseba sodeluje po
pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo,
overjeno pri notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila
varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
6. Izjavo, da ponudnik izpolnjuje oziroma bo izpolnil
pogoje za izvajanje koncesije oziroma prenos koncesije
(47i. člen ZSV).
7. Izjavo ponudnika, da se zavezuje prevzeti zaloge blaga, ki se uporabljajo za dejavnost Zimzelena, po
popisu in knjigovodski vrednosti na dan primopredaje in
so predmet ločene pogodbe.
8. Izjavo ponudnika, da se zavezuje prevzeti zaposlene v Zimzelenu, ki so vključeni v izvajanje dejavnosti
(zaposleni pri prodajalcu PV Invest). Na dan objave
razpisa je zaposlenih 83 delavcev.
9. Ostale listine, ki jih je potrebno priložiti ponudbi,
so določene v razpisni dokumentaciji.
VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela
najkasneje do 4. 1. 2016 do 12. ure oziroma z možnostjo
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podaljšanja zaradi objektivnih razlogov na strani kupcev, ob dogovoru z organizatorjem prodaje na naslov:
Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320
Velenje – kadrovsko – splošno področje -ekspedit, s
pripisom »Ne odpiraj – ponudba javno zbiranje ponudb
– prodaja Centra starejših Zimzelen, na naslovu Topolšica 78a, 3326 Topolšica s pripadajočo opremo in prenosom koncesije za izvajanje institucionalnega varstva
ter prenos zaposlenih«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v
roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb
obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu 1. kroga izbora ponudnikov
pisno obveščeni v roku 14 dni od določenega datuma
za oddajo ponudb. O izidu morebitnih nadaljnjih krogov
izbora najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki, ki
bodo vključeni v nadaljnje kroge izbora, obveščeni pisno
in v primernih rokih.
VII. Merilo za izbiro ponudnika: merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena oziroma najugodnejša ponudba ter najugodnejši plačilni pogoji za prodajalca. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
zahtevane pogoje. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo primerljive in/ali konkurenčne pogoje, bo
naročnik z najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna
pogajanja. Predkupna pravica ne obstaja.
VIII. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na Zimzelenu. Kupec
bo celotno kupnino plačal kot bo dogovorjeno s pogodbo
na račun Premogovnika Velenje, št. SI56 0242 6001 8871
981. Po plačilu celotne kupnine in poravnanih stroških, bo
prodajalec kupcu izročil Zimzelen, v last in posest ter bremen prosto ter naj prenesel lastninsko pravico.
IX. Drugi pogoji:
– Predmet prodaje Zimzelen je naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za celoten
predmet zbiranja ponudb. Kupec se obveže, da bo ob
nakupu Zimzelena prevzel tudi vseh 83 zaposlenih (zaposlenih pri prodajalcu PV Invest d.o.o. Velenje – sklene
se pogodba o prenosu zaposlenih) in jim zagotavljal
enake pravice iz pogodbe o zaposlitvi vsaj eno leto od
podpisa pogodbe.
– Organizator lahko odstopi od postopka izbire najugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s
ponudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic.
Organizator ni obvezen skleniti pogodbo s ponudnikom,
ki ponudi najvišjo ceno ali s katerim koli ponudnikom.
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan z organizatorjem skleniti pogodbe v čim krajšem možnem času po
prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku ne
podpiše pogodb, varščina za resnost ponudbe zapade v
korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od ponudbe.
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja
poda kupec.
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je do
30. 6. 2016.
X. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje d.d., http://www.rlv.
si/si/1388. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: robert.kozar@rlv.si ali po tel.
03/899-61-66.
Premogovnik Velenje d.d.
Ob-3639/15
Živalski vrt Ljubljana, Večna pot 70, 1000 Ljubljana,
na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem pre-

moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in
v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) v Uradnem listu RS in
na svojih spletnih straneh objavil javni poziv za
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora – gostinski
prostor v sklopu Živalskega vrta Ljubljana
Podatki o najemodajalcu: Živalski vrt Ljubljana
je javni zavod, ki ima v upravljanju poslovni prostor
v lasti Mestne občine Ljubljana, naslov: Živalski vrt
Ljubljana, Večna pot 70, 1000 Ljubljana, odgovorna
oseba: direktorica mag. Zdenka Barbara Ban Fischinger, tel. 01/24-42-182, faks 01/24-42-185, kontaktna
oseba: direktorica mag. Zdenka Barbara Ban Fischinger, e-pošta: info@zoo.si, TRR št.: SI56 0126 1603
0380 391, odprt pri UJP, ID št. za DDV: SI 44188960,
matična številka: 5052700000.
Predmet najema so poslovni prostori gostinski
prostor v sklopu Živalskega vrta Ljubljana, skupaj s
pripadajočo infrastrukturo, v zgradbi, ki se nahaja
na parcelni št. 1375/6, k.o. 2685 Brdo, ID 109477.
Poslovni prostor, ki se oddaja v najem, je v skupni
izmeri 356,60 m2, na naslovu Večna pot 70 v Ljubljani
in je v upravljanju Živalskega vrta Ljubljana. Poslovni
prostor – gostinski prostor obsega kuhinjo, v izmeri
29 m2, zastekljeno teraso, v izmeri 65 m2, pokrito teraso, v izmeri 195 m2, odkrito teraso, v izmeri 65 m2
in sanitarije, v izmeri 2,6 m2. K poslovnemu prostoru
– gostinskemu prostoru sodi tudi uporaba sanitarij za
goste ter poti za dostavo in odvoz. Poslovni prostor –
gostinski prostor je primeren za opravljanje gostinske
dejavnosti in je brez opreme, tako da mora opremo
zagotoviti bodoči najemnik. Izbrani ponudnik se lahko
z dosedanjim najemnikom dogovori za odkup opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru – gostinski
prostor. V poslovnem prostoru se nahaja oprema, ki
ni v lasti Živalskega vrta Ljubljana. V primeru, da bo
oprema izbranemu ponudniku ustrezala, se bo o odkupu opreme ločeno dogovarjal z lastnikom opreme
in ni predmet tega postopka. Živalski vrt Ljubljana bo
v primeru, da se izbrani ponudnik ne bo dogovoril o
odkupu, opreme, predala izbranemu ponudniku poslovni prostor – gostinski lokal prazen brez opreme.
Izbrani ponudnik – najemnik (v nadaljevanju: najemnik) mora na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna, za opravljanje dejavnosti, ki jo bo opravljal v poslovnem prostoru.
Pogoji najema:
– Pogodba za oddajo se podpiše za določen čas,
za dobo petih let od dneva podpisa, z možnostjo podaljšanja.
– Najemnik mora najeti celoten lokal.
– Najemnik mora obratovati čez vso leto.
– Najemnik bo moral začeti z dejavnostjo najkasneje v 30 dneh od dneva prevzema poslovnega
prostora, če ni drugače določeno.
– Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku
30 dni od izstavitve računa.
– Najemnik nima pravice oddati prostorov v podnajem.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli
vlaganj v prostore najema, razen, kadar gre za vlaganja, ki objektu povečujejo vrednost in je najemnik
potrebo in utemeljitev pisno posredoval najemodajalcu in od tega dobil soglasje. Najemnik prav tako

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ne pridobi nikakršnih pravic na prostoru najema na
podlagi vlaganj.
– Notranjo opremo za ureditev prostorov in ostala
sredstva za delo priskrbi najemnik na svoje stroške.
– Najemnik je dolžan skrbeti za urejenost prostorov in osebja, ter zakonitost in varnost pri izvajanju
dejavnosti.
– Živalski vrt Ljubljana – najemodajalec (v nadaljevanju: najemodajalec) si pridržuje pravico vpogleda
v poslovne prostore najemojemalca, ob prisotnosti
najemojemalca, vsaj enkrat mesečno.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške. Vodo in elektriko po odštevalnem števcu.
– Najemodajalec si bo v pogodbi pridržal pravico,
da lahko v primeru večjega števila pritožb (higiena,
kvaliteta …) pozove najemnika, da odpravi ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti, v nasprotnem
primeru lahko najemodajalec/Živalski vrt Ljubljana odpove pogodbo z najemnikom.
– Poslovni objekt se mora odpreti najkasneje pol
(0,5) ure po odprtju Živalskega vrta Ljubljana, zapre
pa se lahko najprej pol (0,5) ure pred zaprtjem vrta.
– Najemnik je dolžan zagotoviti, da je dobava za
lokal opravljena med 6. in 9. uro dopoldan.
– Najemnik odpira dobaviteljem tovorna vrata
sam, vendar jih je dolžan evidentirati (kdo in kdaj je
vstopil).
– Živalski vrt Ljubljana potencialne najemnike
obvešča, da ima postavljene lastne avtomate za pijačo, tople napitke in hrano, ter da v okviru trgovine trži
določeno hrano in pijačo ter sladolede.
– Najemnik mora določiti obratovalni čas tudi v
zimskem času. Izven sezone lahko najemnik lokal
za določen čas tudi zapre, vendar mora Živalskemu
vrtu Ljubljana zagotoviti brezplačno postavitev avtomatov s pijačo, toplimi napitki in hrano v paviljonu. V
primeru, da bo najemnik lokal za določeno obdobje
izven sezone zaprl, mora o tem predhodno, kot bo
to določeno v najemni pogodbi obvestiti Živalski vrt
Ljubljana.
– Najemnina se določi na letni ravni, dinamika
plačil bo dogovorjena v najemni pogodbi.
– Najemnik mora skrbeti za odvod odpadkov v
lastni režiji v skladu z veljavno zakonodajo.
Izklicna cena mesečne najemnine znaša 4.220,00
EUR brez DDV. Letna izklicna cena najemnine znaša
50.640,00 EUR brez DDV.
Zainteresirani najemniki morajo do vključno 12. 1.
2016 do 10. ure plačati varščino v višini 10 % izklicne
cene letne najemnine, to je 5.064,00 EUR na transakcijski račun št. IBAN SI56 0126 1603 0380 391,
odprt pri UJP, z navedbo namena »plačilo varščine
za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti
k ponudbi.
Plačana varščina brez DDV se uspelemu upravičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo
vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru.
Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v
8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti
zapade.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem
jeziku.
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti
izpolnjeno dokumentacijo oziroma obrazce, zložene
po naslednjem vrstnem redu:
– ponudbo (OBR-1);
– opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi potekala
v najetih prostorih – predstavitveni elaborat je sestavni del ponudbe;
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– izjavo o solidnosti ponudnika ter, da ponudnik
sprejema pogoje iz javnega poziva (OBR-2);
– izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3);
– izjavo o pridobitvi osebnih podatkov iz uradnih
evidenc (OBR-4);
– izjavo o predložitvi bianco menice s pooblastilom
za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(OBR-5);
– potrdilo o plačani varščini;
– izpisek iz sodnega registra oziroma iz Poslovnega
registra Slovenije pri AJPES (s. p.);
– fotokopija dokazila o državljanstvu in
– fotokopija osebnega dokumenta.
Pojasnila o vsebini in pogojih razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati od kontaktne osebe, navedene v javni objavi in Povabilu k oddaji ponudbe. Druge
informacije, kot na primer kraj in datum morebitnega
sestanka s ponudniki in podobno, pa lahko dobi telefonsko.
Kontaktna oseba za Živalski vrt Ljubljana bo pisno
odgovorila na vsa pisno zastavljena vprašanja v zvezi
z javno objavo, ki jih bo dobila na elektronski naslov:
info@zoo.si v roku iz 6. točke teh navodil ponudnikom.
Kopije odgovorov bo, vključno z vprašanji, toda brez
navedbe njihovega izvora, objavila na svoji spletni strani
http://www.zoo.si/
Kolikor bo katerikoli od ponudnikov to zahteval, ali
če bo Živalski vrt Ljubljana naknadno ocenil, da je to
potrebno, bo sklical sestanek s ponudniki.
Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva
dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je
3 dni pred rokom za oddajo ponudbe.
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko Živalski vrt Ljubljana dopolni razpisno dokumentacijo. Vse
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije pa bo
podal najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudb,
na spletni strani http://www.zoo.si/. Vsaka dopolnitev bo
obvezujoči sestavni del razpisne dokumentacije in bo
posredovana v pisni obliki na spletni strani http://www.
zoo.si/. Živalski vrt Ljubljana bo po potrebi podaljšal tudi
rok za oddajo ponudb z namenom, da bo ponudnikom
omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka
za oddajo ponudb se pravice in obveznosti ponudnikov
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo pravilno
označene prispele do najkasneje srede, 13. 1. 2016
do 8.30, na naslov Živalski vrt Ljubljana, Večna pot 70,
1000 Ljubljana.
Javno odpiranje ponudb bo v sredo, 13. 1. 2016 ob
9. uri, v prostorih Živalski vrt Ljubljana, Večna pot 70,
1000 Ljubljana.
Na kuverti mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – Ponudba za javno zbiranje ponudb gostinski prostor«. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v
roku, navedenem v objavi o javnem zbiranju ponudb in
v razpisni dokumentaciji.
Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in
bodo zapečatene vrnjene ponudnikom.
Živalski vrt Ljubljana
Št. 1011-13-3

Ob-3630/15

Državnotožilski svet na podlagi prvega in drugega odstavka 194. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami; v nadaljevanju
ZDT-1) objavlja

Stran

2210 /

Št.

98 / 18. 12. 2015

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

poziv

poziv

državnim tožilcem
k vložitvi prijav za dodelitev enega okrožnega državnega tožilca na Specializirano državno tožilstvo RS
za štiri leta za polni delovni čas.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki
Europass CV) z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Skladno s prvim odstavkom 195. člena ZDT-1 se pri
dodelitvi upošteva:
1. trajanje državnotožilske službe,
2. zadnja ocena državnotožilske službe in
3. pridobljene izkušnje s področja obravnavanja
zadev iz pristojnosti SDT RS.
Rok za prijavo je 15 dni od objave poziva.
Pisne prijave morajo kandidati poslati na naslov: Državnotožilski svet, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, z oznako
na ovojnici »Prijava na poziv na SDT RS«.
Državnotožilski svet RS

državnim tožilcem
k vložitvi prijav za dodelitev enega državnega tožilca v Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s
posebnimi pooblastili (Posebni oddelek) pri Specializiranem državnem tožilstvu RS za štiri leta.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki
Europass CV) z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Skladno s prvim odstavkom 195. člena ZDT-1 se pri
dodelitvi upošteva:
1. trajanje državnotožilske službe,
2. zadnja ocena državnotožilske službe in
3. pridobljene izkušnje s področja obravnavanja
zadev iz pristojnosti SDT RS.
Skladno s tretjim odstavkom 200. člena ZDT-1 bo
v Posebni oddelek dodeljen državni tožilec, ki bo usposobljen in izkušen za obravnavo zadev iz pristojnosti
Posebnega oddelka.
Rok za prijavo je 15 dni od objave poziva.
Pisne prijave morajo kandidati poslati na naslov:
Državnotožilski svet, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, z oznako na ovojnici »Prijava na poziv v Posebni oddelek pri
SDT RS«.
Državnotožilski svet RS

Št. 1011/13-2

Ob-3631/15

Državnotožilski svet na podlagi prvega in drugega odstavka 194. člena v zvezi s četrtim odstavkom
200. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 58/11 s spremembami; v nadaljevanju: ZDT-1) objavlja
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2015/4

Ob-3368/15

Pravila Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Comett, s sedežem Ljubljanska cesta
36, 1230 Domžale, ki so v hrambi pri Upravni enoti
Domžale, se 29. 10. 2015 izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.
Št. 10102-1/2015-32

Ob-3440/15

Konfederacija slovenskih sindikatov, Cesta ljubljanske brigade 23, Ljubljana, se določi kot reprezentativni sindikat v poklicu "avdiologi in govorni terapevti/avdiologinje in govorne terapevtke".
Za sindikat SPUKC-Sindikat zdravstva Slovenije
se šteje, da je reprezentativen v poklicu "avdiologi in
govorni terapevti/avdiologinje in govorne terapevtke",
ker je združen v Konfederacijo slovenskih sindikatov.
Št. 10100-2/2014-37

Ob-3551/15

Statut Konfederacije slovenskih sindikatov se
hrani pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne
21. 11. 2014, pod zaporedno številko 216.
Št. 101-2/2015-3

Ob-3577/15

Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te odločbe
sprejme v hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov dne 30. 11. 2015, pod zap. št. 83, z nazivom
Pravila Sindikata SVIZ Vrtca Mavrica Trebnje, s sedežem na naslovu Režunova ulica 8, 8210 Trebnje.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-3648/15
Izdajatelj medijev: (GLOSS SLOVENIJA, GLOSS
EKSPRES, G): Image management d.o.o., Jamova 19,
1000 Ljubljana.
Lastnik: Veronika Hegeduš, Jamova 19, 1000 Ljubljana (100 % lastniški delež).
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Zavarovanja terjatev
SV 724/15

Ob-3647/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Karin Schöffmann z Jesenic, opr.
št. 724/15 z dne 14. 12. 2015, je bila nepremičnina
– stanovanje št. 32, ki se nahaja v petem nadstropju
večstanovanjske stavbe z identifikacijsko številko 473,
na naslovu Cesta maršala Tita 62, Jesenice, k.o. 2175
Jesenice, last zastavitelja Sandija Kumalića, Cesta maršala Tita 62, Jesenice, zastavljena v korist upnice Posojilnica bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, enolična identifikacijska številka: 1900498000, s
sedežem Kaiser Josef-Platz 6, Beljak/Villach, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000,00 EUR
s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 65/2015

Os-3422/15

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi
upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno pravobranilstvo
Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, po
Državnem pravobranilstvu Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Novem mestu, Vrhovčeva ulica 18, Novo
mesto, zoper dolžnico Ireno Pavičić, Dolenje Skopice 3,
Krška vas, zaradi izterjave 25.541,28 EUR, po izvršitelju
izv. Marku Zorčič dne 12. 10. 2015 zarubilo nepremičnino, to je ID znak 1300-529-38, poslovni prostor (frizerski salon) v pritličju večstanovanjske stavbe, v velikosti
31,10 m2, v stavbi št. 529, k.o. 1300 Brežice, na naslovu
Maistrova ulica 6, Brežice, v lasti dolžnice Irene Pavičić,
Dolenje Skopice 3, Krška vas, do celote.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi
na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi
upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi
proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na
tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 5. 11. 2015

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 266/2009

Os-3471/15

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Cesta zmage
92, 94, 96, 98, 100 in 102, na predlog priglasiteljice: Univerze v Mariboru, Slomškov trg 11, Maribor, ki predlaga
vpis lastninske pravice na stanovanju št. 28 v predmetni
stavbi (del stavbe ID znak 659-3064-200), zoper nasprotno udeleženko: Mestno občino Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, Maribor, 12. 11. 2015 izdalo sklep o začetku
postopka za vzpostavitev pravnega naslova: kupoprodajne pogodbe št. 2310-461-5/52-4-RB/KAL z dne 21. 12.
1977, sklenjene med prodajalcem gradbenim podjetjem
Stavbar, Maribor, z n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13,
TOZD Visoke gradnje Maribor, z n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal glavni direktor, mr. oec.
Valentin Breznik in kupovalko Univerzo Maribor za VTŠ
Maribor, Krekova ulica 2, ki jo je zastopal rektor univerze, dr. Vladimir Bračič, s katero je prodajalec kupovalki
prodal tri stanovanja v stavbi št. A S-23, z naslovom Maribor, Cesta zmage 92, na parceli št. D 2405, k.o. Tabor
in sicer: stanovanje št. 28, v tretjem nadstropju, v izmeri
73,70 m², s kletno shrambo, v izmeri 3,00 m²; stanovanje
št. 65, v šestem nadstropju, v izmeri 49,05 m², s kletno
shrambo, v izmeri 3,30 m² in stanovanje št. 95, v osmem
nadstropju, v izmeri 73,75 m², s kletno shrambo, v izmeri
3,40 m² in na prodanem dovolil vknjižbo pravice uporabe
v korist kupovalke.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist Univerze v Mariboru na delu
stavbe ID znak 659-3064-200.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 11. 2015
N 70/2015

Os-3494/15

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z naslovom Lackova cesta 162, Limbuš,
št. stavbe 676-83, na predlog priglasitelja Damjana Cesnika, Lackova cesta 162, Limbuš, ki predlaga vpis lastninske
pravice na posameznem delu stavbe št. 676-83-7, dne
20. 11. 2015 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: prodajne pogodbe št. 262/94 z
dne 24. 8. 1994, sklenjeno med prodajalcem Stanovanjski
sklad Občine Maribor, Slovenska 40, Maribor in kupcem
Zvonko Cesnik, Lackova cesta 162, Limbuš, za stanovanje
št. 7, v I. nadstropju, v izmeri 34,98 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasitelja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
IV P 803/2012

Os-3398/15

Okrožno sodišče v Celju je v zadevi pod opr. št. IV P
803/2012, sklenilo:
Toženi stranki Ben Said Marwane, 53 Cite-Ennessin 03, Medenine, 4100 Tunizija, se postavi začasna
zastopnica odvetnica Mirjana Belej v Celju.
Začasna zastopnica bo zastopala 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 5. 11. 2015
Z 148/2015

Os-3100/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Republika Slovenija (Ministrstvo za finance, Finančna
uprava RS, Finančni urad Ljubljana), Davčna ulica 1,
Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. Državno
pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2,
Ljubljana, proti dolžniku Andreju Loborec, Richard Wagner Strasse 9, Klagenfurt, Avstrija, ki ga zastopa Jesenko Mojmir - odvetnik, Kolodvorska ulica 14A, Ljubljana,
zaradi izterjave 59.470,89 EUR, sklenilo:
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dolžniku se postavi začasni zastopnik Mojmir Jesenko, Kolodvorska 14/a, 1000 Ljubljana, za sprejemanje pisanj.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2015
N 289/2015

Os-3447/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi
predlagatelja Tomaža Zadnika, Ulaka 7, Velike Lašče, ki
ga zastopa Dragica Kuhelj, odvetnica v Ljubljani, zoper
nasprotnega udeleženca Antona Korošec, prebivališče
neznano, zaradi delitve solastnih nepremičnin, s sklepom z dne 17. 8. 2015 nasprotnemu udeležencu Antonu
Korošcu na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom
Zakona o nepravdnem postopku, ker je neznanega prebivališča, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika
Jerneja Pavška, Kotnikova ulica 34, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo nasprotnega udeleženca zastopal vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2015
2874 In 1027/2013

Os-3483/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike
2, Ljubljana, zoper dolžnika Gorazda Norčič, Brajnikova
ulica 47, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. Kastelic Vinko - odvetnik, Rakovniška ulica 23, Ljubljana;
Mateja Magajna Norčič, Olge Mohorjeve 13, Ljubljana
- dostava, zaradi izterjave 90.509,20 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Norčič Gorazdu se na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Vinko
Kastelic, Rakovniška 23, iz Ljubljane.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 6. 11. 2015
VL 122814/2015

Os-3506/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Domplan,
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Vera Zevnik, Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti
dolžniku Gorazdu Norčič, Brajnikova 47, Ljubljana, ki ga
zastopa zak. zast. Šket Martina – odvetnica, Trdinova
ulica 7, Ljubljana, zaradi izterjave 479,58 EUR, sklenilo:
dolžniku Gorazdu Norčič, Brajnikova 47, Ljubljana, 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 začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Šket Martina –
odvetnica, Trdinova ulica 7, Ljubljana.
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 24. 11. 2015

Št.

VL 123511/2015
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Os-3521/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Francka
Biščak Mlakar, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžnici
Tini Kavčič, Podpeška cesta 21, Brezovica pri Ljubljani,
ki jo zastopa zak. zast. Vanja Sišernik, Bravničarjeva
ulica 13, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 566,99
EUR, sklenilo:
dolžnici Tini Kavčič, Podpeška cesta 21, Brezovica
pri Ljubljani, 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 odv. Vanja
Šisernik, Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana.
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 25. 11. 2015
1913 I 720/2014

Os-3538/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta
19, Ljubljana, zoper dolžnika Nenada Bregar, Steletova
ulica 2, Ljubljana, zaradi izterjave 4.268,26 EUR s pp
sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Dušan Kecman, Vurnikova 2, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 13. 11. 2015
VL 88526/2015

Os-3541/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki
jo zastopa Simona Dolinar, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Procultura, zavod za organizacijo kulturnih prireditev, Ulica Gorenjskega odreda
16, Kranj, Milanu Nardin, Stjenkova ulica 43, Šempeter
pri Gorici, ki ga zastopa zak. zast. odvetnik Marko Kovač, Ulica tolminskih puntarjev 12, Nova Gorica, zaradi
izterjave 972,34 EUR, sklenilo:
dolžniku Milanu Nardin, Stjenkova ulica 43, 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 odvetnik Marko Kovač, Ulica tolminskih puntarjev 12, Nova Gorica.
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 26. 11. 2015
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Os-3550/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika:
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki
ga zastopa zak. zast. Vlado Pulko, proti dolžniku
Marjanu Kocbek, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga
zastopa zak. zast. Kutnjak Jurij – odvetnik, Cankarjeva ulica 16, Maribor, zaradi izterjave 137,88 EUR,
sklenilo:
dolžniku Marjanu Kocbek, Trg Borisa Kidriča 1,
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 začasnega zastopnika se postavi odv. Kutnjak
Jurij, Cankarjeva ulica 16, Maribor.
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 5. 11. 2015
VL 114754/2015

Os-3567/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zaevi upnika SPL d.d.
Ljubljana, Frankopanska ulica 18 a, Ljubljana, proti dolžniku Ivanu Tlaker, Celovška cesta 150, Ljubljana, ki ga
zastopa zač. zast. odv. Damjan Škofič, Dunajska cesta
9, Ljubljana, zaradi izterjave 1.706,52 EUR, sklenilo:
dolžniku Ivanu Tlaker, Celovška cesta 150,
Ljubljana, 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 odv. Damjan
Škofič, Dunajska cesta 9, Ljubljana.
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 1. 12. 2015
VL 38139/2015

Os-3568/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic
Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta
3A, Koper – Capodistria, ki jo zastopa Bojana Merše,
Ljubljanska cesta 3A, Koper – Capodistria – dostava,
proti dolžniku Darku Gavrić, Zaloška cesta 10, Ljubljana
– dostava, ki ga zastopa zak. zast. Maja Škorić – odvetnica, Šmartinska cesta 152, Ljubljana, zaradi izterjave
9.440,70 EUR, sklenilo:
dolžniku Darku Gavrić, Zaloška cesta 10, Ljubljana – dostava, 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 začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Maja Škorić -odvetnica, Šmartinska cesta 152, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-

stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2015
VL 139281/2014

Os-3579/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Aleasing
financiranje, svetovanje, trženje d.o.o., Dunajska cesta
167, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Nikolaj Fišer,
proti dolžnici Sari Gajšak, Pastoriedijk 222, 3195 HK
Pernis, Nizozemska, ki jo zastopa zak. zast. Zidar Barica - odvetnica, Ozka ulica 003, Celje, zaradi izterjave
326,66 EUR, sklenilo:
dolžnici Sari Gajšak, Pastoriedijk 222, 3195 HK
Pernis, Nizozemska, 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 odv. Barica Zidar,
Ozka ulica 3, Celje.
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 3. 12. 2015
VL 166080/2014

Os-3642/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo zastopa zak.
zast. Boštjan Triler, Slovenski trg 1, Kranj, proti dolžniku
Bajramu Gashi, Kidričeva cesta 30, Kranj, ki ga zastopa
zak. zast. odv. Magda Vraničar, Koroška cesta 2, Kranj –
dostava, zaradi izterjave 796,70 EUR, sklenilo:
dolžniku Bajramu Gashi, Kidričeva cesta 30, Kranj,
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 Magda
Vraničar, Koroška cesta 2, Kranj.
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 10. 12. 2015
IV P 713/2015

Os-3424/15

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici
Mirjani Horvat Pogorelec, v pravdni zadevi tožeče stranke Vanja Gajšt Lahjouji, Mostečno 21, Makole, zoper
toženo stranko Said Lahjouji, zaradi razveze zakonske
zveze, o postavitvi začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi določil 4. in 5. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, sklenilo:
Toženi stranki se kot začasna zastopnica postavi
odvetnica Bojana Šelih, Trg svobode 26, Slovenska
Bistrica.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko
dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred
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sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 10. 2015
Z 57/2014

Os-3523/15

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Nataliji Lebar v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo RS, zoper dolžnika
Denisa Sonnenschein, Ebsworth road 21, Rose bay,
New South Wales, zaradi zavarovanja denarne terjatve
v višini 2.373,95 EUR s pp dne 22. 10. 2015 sklenilo:
dolžniku Sonnenschein Denisu, Ebsworth road 21,
Rose bay, New South Wales, se v predmetni izvršilni zadevi na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavlja začasni
zastopnik odvetnik Katalinič Daniel iz Murske Sobote,
ki bo dolžnika v tem postopku zastopal vse do takrat,
dokler dolžnik ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 10. 2015

Os-3563/15

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski
postopek po dne 1. 1. 1977 umrli Antoniji Rustja, poročeni Capelli roj. 10. 6. 1902 v Sv. Križu, nazadnje stanujoči
v Firencah (Italija), in po dne 27. 8. 1990 umrlem Giovacchinu Cappelliju, roj. 23.7.1899 v Firencah, nazadnje
stanujočem v Figline Valdarno (Firenze, Italija).
Ker se ne ve, ali je kaj dedičev po navedenih zapustnikih, sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, da se priglasijo naslovnemu sodišču v
roku enega leta od objave tega oklica na oglasni deski
tega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 1. 12. 2015
D 504/2015

Os-3587/15

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Ani Kugler, rojeni 4. 7. 1931,
državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 3. 7. 2015,
nazadnje stanujoči Jurčičeva ulica 6, Celje.
Zapustnica oporoke ni napravila. Bila je vdova, potomcev ni imela, zato bi prišli po zakonu v poštev dediči
II. dednega reda (starši oziroma zapustničini bratje in
sestre oziroma polbrati in polsestre oziroma nečaki in
nečakinje oziroma njihovi potomci). To so zapustničini
nečaki, potomci že pokojnih zapustničinih sestra Marije
Grejić in Terezije Robnik ter pokojnega zapustničinega
brata Franca Robnika. Sodišču so sicer znani podatki
nekaterih dedičev, zapustničinih nečakov, to je Marinke
Povše, Antona Robnika, Jožice Robnik, Robnik Daniela,
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Alojza Baldasina in Anke Knežević, vendar pa sodišče
ne razpolaga s podatki vseh.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo
priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 11. 2015
D 250/2015

Os-3469/15

Okrajno sodišče v Domžalah v zapuščinski zadevi
po pokojni Antoniji Rihar, rojena 28. 4. 1880 v Ljubljani,
umrla 14. 8. 1947 v Mengšu, nazadnje stanujoča Mengeška cesta 75, Mengeš, izdaja oklic;
Pozivajo se neznani dediči, da se priglasijo pri
tukajšnjem sodišču kot dediči v roku 1 leta od dneva
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka, bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 11. 2015
IV D 2679/2014

Oklici dedičem
D 204/2015

Št.

Os-2385/15

V zapuščinski zadevi po pokojnem Ludviku Šlajpahu, rojenem 31. 1. 1928, umrlem 22. 9. 2014, nazadnje
stanujočem na naslovu Spodnje Gameljne 75, Spodnje
Gameljne, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije je
naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnik je bil ob smrti vdovec in brez otrok. Starši
so umrli pred njim. Imel ni ne bratov ne sester.
Zapustnikov oče Ludvik Šlajpah je imel naslednje
(pol)brate in (pol)sestre: pokojni brat Alojz Šlajpah, ki
je imel tri otroke: Magda Golob, Maribor, Peter Šlajpah,
Šmarje Sap, pokojni Slavko Šlajpah, pokojna sestra
Leopoldina Gabrijel, ki je imela štiri otroke: Milena
Maganja, Šmarje Sap, Stanislav Gabrijel, Škofljica, Bogomir Gabrijel, Šmarje Sap, Božidar Gabrijel, Šmarje
Sap, pokojna polsestra po očetovi strani Marija Potokar: Antonija Potokar, Marija Bregar, Šmarje Sap
in Andreja Lapanje, Novo mesto, pokojni polbrat po
očetovi strani Stanislav Šlajpah, ki je imel pet otrok:
Stanislav Lepen, Šmarje Sap, Marjeta Godec, Krka,
Milena Šlajpah, Šmarje Sap, Darinka Marn, Šmarje
Sap, Miro Šlajpah, Šmarje Sap, pokojni polbrat po
očetovi strani Vladimir Šlajpah, ki je imel dva otroka:
Marko Šlajpah, Šentlovrenc, Marija Miklavčič, Šentlovrenc, pokojni polbrat po očetovi strani Karol Šlajpah,
ki je umrl kot samski in brez otrok, polsestra po očetovi strani Frančiška Omahen, ki živi v Ameriki in ima
posvojeno hčer Eli Richard, polsestra po očetovi strani
Julijana Strmec, Trebnje.
Zapustnik je dne 17. 1. 2011 napravil lastnoročno oporoko, s katero je vse svoje premično in nepremično premoženje zapustil svoji sestrični Antoniji
Potokar.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe
bi še prišle v poštev kot dediči iz tretjega dednega reda,
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, na spletni
strani sodišča in v Uradnem listu RS.
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Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2015
D 310/2015

Os-3392/15

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 31. 8. 2015 umrlem Cvetek Jožefu, rojenem
dne 28. 2. 1935, nazadnje stanujočem Stara Fužina 49,
Stara Fužina.
Sodišču niso znani podatki o zakonitih dedičih zapustnika oziroma njihovih potomcev, da bi jih povabilo
na narok oziroma pozvalo, da podajo dedno izjavo glede
sprejema zapuščine.
Vse dediče zgoraj navedenega pokojnika pozivamo,
da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep o
dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 3. 11. 2015
D 168/2015

Os-3393/15

Pri tem sodišču je v teku zapuščinski postopek
po pokojnem Jožefu Lavrenčiču, rojenem 7. 9. 1910 v
Podbeli, z neznanim prebivališčem, ki je bil z dnem 8. 9.
1980 razglašen za mrtvega.
Glede na to, da sodišče nima podatkov o tem, kdo
bi bili zapustnikovi zakoniti dediči, s tem oklicem poziva
vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se v roku enega leta od njegove objave zglasijo in to
pravico uveljavljajo.
Če se po poteku enega leta od objave oklica dediči
ne zglasijo, bo sodišče zapuščino pokojnega Jožefa
Lavrenčiča izročilo Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 30. 10. 2015

Oklici pogrešanih
N 10/2015

Os-3598/15

Pri tukajšnjem sodišču je v teku postopek za proglasitev pogrešane Jovičić, roj. Janežič Johane, tudi
Ivanke, roj. 27. 5. 1909 v Kozarišču, nazadnje stanujoče na območju Republike Slovenije v Kozarišču 32,
za mrtvo.
Pogrešana se poziva, da se oglasi sodišču, prav
tako pa se poziva tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju, da to sporočijo sodišču. Rok za oboje je tri mesece
od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije. Po preteku tega trimesečnega roka bo sodišče
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 20. 11. 2015
N 32/2015

Os-3549/15

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem se vodi postopek v nepravdni zadevi predlagatelja Vinka Mišmaš,
Golišče 32, Kresnice, zaradi razglasitve pogrešanega
Franca Novaka, rojenega leta 1844, Višnje 45, ki ga
zastopa skrbnik za poseben primer Miroslav Mišmaš,
Žontarjeva ulica 5, Medvode, za mrtvega.
Franc Novak je bil rojen 1844 v Višnjah. Živel je na
naslovu Višnje 45, leta 1873 se je v farni cerkvi svetega
Jurija v Ambrusu poročil z Marijo Oberstar iz Sela pri
Hlinjah, št. 3. Od tedaj dalje o njem ni več podatkov. Je
lastnik nekaterih nepremičnin v k.o. Višnje.
Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi, kakor
tudi vse, ki karkoli vedo o življenju ali smrti pogrešanega
Franca Novaka, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
od objave tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 27. 11. 2015
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Bandel Ana, Ul. Angelce Hlebce 1C, Kranj, zavarovalno polico, št. 70000062196, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica, d.d. gny‑336122

Spričevala preklicujejo
Bavdaž Špela, Doblar 10, Ročinj, indeks, izdala Filozofska fakulteta, leto izdaje 2005. gnf‑336116
Kren Karmen, Selnik 14, Ig, indeks, izdala Pravna
fakulteta Ljubljana. gne‑336117
Rašević Ivana, Pod gabri 9, Celje, indeks, izdala Filozofska fakulteta Ljubljana, leto izdaje 2004.
gnv‑336125

Drugo preklicujejo
BAKAL d.o.o., Šmartinska c. 58 a, Ljubljana, izvode licenc za avto-taksi prevoze, št.
G0003741/06686/812/004, za vozilo reg. št. LJ NE-045,
G0003741/06686/812/009, za vozilo reg. št. LJ TC-724,
G0003741/06686/812/017, za vozilo reg. št. LJ EP-060,
G0003741/06686/812/021, za vozilo reg. št. KP FT-494,
G0003741/06686/812/024, za vozilo reg. št. KP KF-998.
gnw‑336124
Dominik Valter s.p., Goriče 61, Golnik, potrdilo
za voznika Dejan Milovanović, št. 010367/BGD28-55737/2010, veljavnost do 29. 9. 2011, izdala OZS Ljubljana, leto izdaje 2010. gnn‑336108
Dominik Valter s.p., Goriče 61, Golnik, potrdilo za voznika Nenad Stanojlović, št. 010367/MJ28-23392/2011, veljavnost do 17. 10. 2013, izdala OZS Ljubljana, leto izdaje 2011. gnm‑336109
Dominik Valter s.p., Goriče 61, Golnik, potrdilo za
voznika Darko Matić, št. 010368/AD28-2-2398/2012,
veljavnost do 23. 8. 2012, izdala OZS Ljubljana, leto
izdaje 2012. gnl‑336110
Dominik Valter s.p., Goriče 61, Golnik, potrdilo
za voznika Nebojša Jakovljević, št. 010367/AČ28-23492/2012, veljavnost do 5. 6. 2013, izdala OZS Ljubljana, leto izdaje 2012. gnk‑336111
Dominik Valter s.p., Goriče 61, Golnik, potrdilo za
voznika Mirko Dukić, št. 010367/SŠD28-2-4711/2014,

veljavnost do 1. 3. 2015, izdala OZS Ljubljana, leto izdaje 2014. gnj‑336112
Dominik Valter s.p., Goriče 61, Golnik, potrdilo za
voznika Mirko Dukić, št. 010367/AD28-2-3666/2014, veljavnost do 1. 12. 2014, izdala OZS Ljubljana, leto izdaje
2014. gni‑336113
Dominik Valter s.p., Goriče 61, Golnik, potrdilo
za voznika Nenad Stanojlović, št. 010367/BGD28-45727/2010, veljavnost do 16. 8. 2011, izdala OZS Ljubljana, leto izdaje 2010. gnh‑336114
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500005797001, izdana
na ime Marko Blažič, izdal Cetis Celje, d.d. gnz‑336121
GOSING, d.o.o., Gradišče 18A, Vrhnika, izvod licence za avtotaksi prevoze, št. G007112/07067/007, za
vozilo Audi A4, reg. št. LJ CB-925, izdala Gospodarska
zbornica Slovenije. gnd‑336118
Horvat Damjana, Zabovci 48, Markovci, študentsko
izkaznico, št. 19515320, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnq‑336105
Leban Eduard, Cankarjeva 16, Ljubljana, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500032437000, izdal Cetis
Celje d.d. gnb‑336120
Lipar Andrej, Zgornje Tinsko 31, Loka pri Žusmu,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500002593001,
izdal Cetis Celje, d.d.. gnr‑336104
MATJAŽ BERCE S.P., Dutovlje 4, Dutovlje, osnovno licenco št. 011166/SŠD58-2-1039/2013. gng‑336115
REJA TRANSPORT d.o.o., Istrska ulica 36, Kozina, izvod licence št. GE005952/05138/042, za tovorno
vozilo z reg. št. KP REJA-45, veljavnost 3. 1. 2013 - 3.
1. 2018. gnx‑336123
Smrekar Pija, Sušnikova 4, Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnc‑336119
Strgar Domen, Stanežiče 127, Ljubljana-Šentvid,
digitalno tahografsko kartico, št. 1970500038410000,
izdal Cetis Celje, d.d.. gns‑336103
Škof Marjana, Dolenja vas 60, Cerknica, študentsko
izkaznico, št. 31270126, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo. gnu‑336126
Trdin Borut, Kandrše 50, Vače, študentsko izkaznico, št. 09090539, izdala UL FPP. gnt‑336127
Vuković Vaso, Cesta Dolomitskega odreda 17,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem preizkusu za upravljanje prevozov v cestnem prometu, št. G10032, izdalo
Ministrstvo za promet, leto izdaje 1997. gnt‑336106
Žganjar Milan, Ključarovci 4c, Križevci pri Ljutomeru, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500032395000,
izdal Cetis Celje, d.d.. gno‑336107
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