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Javni razpisi
Ob-1311/17
Na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije
za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 83/03 – UPB1 in
92/07) in 12. člena Pravilnika o delu Odbora za priznanja
Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list
RS, št. 7/11), objavlja Vlada Republike Slovenije, Odbor
za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost
javni razpis
za podelitev Priznanja Republike Slovenije
za poslovno odličnost za leto 2017
1. Predmet in namen razpisa
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: priznanje) je najvišje priznanje
Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti
proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja
slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega,
učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri
njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.
Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko
podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno
raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji
bodo obenem prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz
Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljavnih
evropskih meril EFQM sheme »Priznani v odličnosti –
Recognised for Excellence« za dosežene točke nad
300, 400 in 500 (od 1000 možnih).
2. Pogoji in merila za sodelovanje
K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne
inštitucije v naslednjih kategorijah:
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju,
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju,
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem
sektorju ter
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem
sektorju.
V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih
lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe
zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost
in izkažejo delovanje v javnem interesu.
Prijavijo se lahko podjetja in javne inštitucije, ki
imajo najmanj 15 polno zaposlenih oziroma število zaposlenih, ki je primerljivo po merilu ekvivalenta polnega
delovnega časa.

3. Priprava vloge za javni razpis
Prijavitelji pripravijo vlogo za javni razpis v skladu
z navodili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
K vlogi je potrebno priložiti originalno izpolnjeno, podpisano in ožigosano prijavnico za sodelovanje. Vloga
mora biti napisana v slovenskem jeziku skladno z merili
modela odličnosti EFQM 2013 in elementi RADAR matrike. Obsegati mora opis izpolnjevanja meril, tj. dokaze
o prijaviteljevi odličnosti, ki temeljijo na preverljivih dejstvih in podatkih.
Vloga mora vsebovati:
– kazalo (vsebine),
– pregled (povzetek) z navedbo ključnih informacij,
ki na največ skupno šestih straneh opiše prijavitelja
in njegovo dejavnost (dejstva in številke; prijaviteljevo zgodovino in ključne dosežke; izzive in strategijo;
tržišča, vrednostno ponudbo in odjemalce; operacije,
partnerje in dobavitelje; trajnostnost ter strukturo managementa),
– vsebino vloge s sistematičnim prikazom posameznega merila modela odličnosti EFQM 2013 v obsegu
treh strani.
a) Za dejavnike obsega za vsako merilo (od 1.a do
5.e) posebej: kratek shematski prikaz poslovanja (ena
stran) ter tabelarični prikaz ocenjevanja in izboljševanja
pristopov, navedbami virov in dokazov, vzročno-posledične povezave z rezultati ter lastniki (dve strani).
b) Na strani rezultatov obsega za vsako merilo (od
6.a do 9.b) posebej: kratek shematski pregled in opis
kazalnikov, ciljev, podlag za postavljanje ciljev, primerjalnih podatkov z najboljšimi organizacijami v panogi
(benchmarking) ter vzročno-posledične povezave z dejavniki (ena stran) ter kvantificirane podatke o sistematičnem spremljanju vrste strateško relevantnih kazalnikov v obliki grafikonov oziroma preglednic s triletnimi
trendi (dve strani).
Celotna vloga mora biti napisana v fontu velikosti
najmanj 10 pik, pripravite pa jo na krajši način s tabelaričnim prikazom dejavnikov s pristopi. Za prikaz rezultatov (od 6.a do 9.b) je potrebno v celoti slediti točki 3.b).
Vlogo je potrebno oddati v enem izvodu v tiskani
obliki in v enem izvodu v elektronski obliki na elektronskem nosilcu podatkov v pdf formatu v velikosti največ
8 MB.
Prijavitelji so v podporo promociji stalnih izboljšav s
ciljem dviga konkurenčnosti poslovanja oproščeni plačila prijavnine.
4. Terminski načrt aktivnosti za leto 2017:1
1
Terminski načrt se lahko v manjšem obsegu tudi
spremeni.
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– Usklajevalni sestanki ocenjevalnih skupin in odgovorne osebe prijavitelja – do 15. 9. 2017
– Obiski skupin članov ocenjevalne komisije priznanja RS za poslovno odličnost – od 20. 9. do 27. 10. 2017
– Seja Odbora za priznanja RS za poslovno odličnost – potrditev ocen in odločitev o predlogu nagrajencev – januar 2018
– Slavnostna podelitev priznanja RS za poslovno
odličnost – februar 2018.
5. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija z dodatnimi informacijami je dosegljiva na spletni
strani Urada RS za meroslovje http://www.mirs.gov.si
oziroma pri sodelavki v sprejemni pisarni Urada RS za
meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje, vsak delavnik
od 9. do 15.30, razen v petek od 9. do 14.30. Obsega
informacije o prijavi, prijavnico, gradivo – merila modela
odličnosti EFQM 2013 in pripadajoče obrazce.
6. Oddaja vlog
Vloge morajo prispeti na naslov Urad RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje, do dne 30. 5.
2017. Kot pravočasne se štejejo vse vloge, ki bodo
do tega dne oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali
dostavljene v sprejemno pisarno na zgornjem naslovu
urada do 16. ure.
Za pravilno označene se bodo štele vloge, ki bodo
poslane v zaprtih ovojnicah, na ovojnici pa bodo imele
pripis »Ne odpiraj – priznanje Republike Slovenije za
poslovno odličnost«.
Za pravilno pripravljene se bodo štele vloge, ki bodo
skladne z določili točke 3. tega razpisa.
7. Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje vlog bo dne 1. 6. 2017 ob 14. uri, v prostorih Urada RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17,
1000 Ljubljana.
8. Evalvacija
Vloge bodo po merilih iz točke 3. tega razpisa ocenile skupine neodvisnih članov ocenjevalne komisije.
Kriteriji, ki jih ocenjevalci uporabljajo za ocenjevanje
prijaviteljev, so enaki kriterijem EFQM nagrada za odličnost ter večine nacionalnih nagrad v Evropi in temeljijo
na modelu odličnosti EFQM 2013.
Za vse prijavitelje je pred začetkom ocenjevanja
obvezen sestanek ocenjevalcev s prijaviteljem zaradi
razjasnitve predhodnih vprašanj ocenjevalcev. Prav tako
bodo ocenjevalci v okviru procesa ocenjevanja obiskali
vse prijavitelje z namenom preverjanja dosežkov in izvedbe intervjujev v obsegu 3 delovnih dni, kjer jim mora
biti omogočen poln dostop do vseh informacij, podatkov
ali razgovorov z zaposlenimi in drugimi deležniki (glej
točko 4).
9. Dodatne informacije: za dodatne informacije povezane z razpisom ter možnostjo osebne predstavitve
sistema ocenjevanja za priznanje, modela odličnosti
EFQM 2013 in vprašanj pri pripravi vloge za kandidaturo
se obrnite na Natalijo Jovanović, Urad RS za meroslovje, po elektronski pošti: natalija.jovanovic@gov.si ali tel.
01/244-27-18.
Vlada Republike Slovenije
Odbor za priznanja Republike Slovenije
za poslovno odličnost
Št. 430-1720/2016/6(15131-16)

Ob-1263/17

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11, 14/13 popr., 101/13, 96/15) – ZJF1617 in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09,
3/13) objavlja Ministrstvo za notranje zadeve

javni razpis
za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji
za osebe z mednarodno zaščito«, št. 430-1720/2016
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je osebam z mednarodno
zaščito ter članom njihovih družin (državljanom tretjih
držav) v prvih treh letih od pridobitve statusa zagotoviti projekt pomoči, s katerim bo omogočena celostna
obravnava. Projekt predvideva operativno pomoč pri
reševanju življenjskih situacij, izvedbo integracijskih aktivnosti in učno pomoč.
Predmet javnega razpisa obsega izvajanje spodaj
navedenih delov projekta ter zagotavljanje povezanega
in usklajenega sodelovanja vseh oseb, ki bodo izvajale
oba dela projekta:
– 1. del projekta: Pomoč pri urejanju življenjskih
situacij in druge integracijske aktivnosti,
– 2. del projekta: Učna pomoč.
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa
v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oziroma posameznega dela projekta.
Projekt se bo izvajal v obdobju 36 mesecev od podpisa pogodbe oziroma do porabe sredstev, namenjenih
izvajanju projekta.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan
v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, pri
pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS,
ali
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem
projektu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za
azil, migracije in vključevanje,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma
izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti
zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku:
goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev
stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje
upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske
unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine.
– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz
potreb uporabnikov in naročnika.
– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom
javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni
in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih
projektov.
– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na
nacionalni ravni.
– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje
projekta po načelu nepridobitnosti.
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V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne
izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se
vloga izloči.
4. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje
javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih.
V primeru, da vsebina projekta v posamezni vlogi ni
skladna s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči.
Ocenjuje se vsebina projekta po spodaj navedenih merilih. Največje možno število prejetih točk po
merilih je 110.
MERILO

Število možnih točk

1. Formalna ustreznost projektne prijave
(se ocenjuje ob prvem pregledu projektne prijave)

6

a) Ali je obrazec načrtovani projektni proračun (Priloga IV/7) formalno ustrezno
izpolnjen?

3

– Ali je računsko pravilen?

Ne (0 točk), Da (1 točka)

– Ali so stroški pravilno umeščeni v ustrezne kategorije stroškov?

Ne (0 točk), Da (1 točka)

– Ali so jasno podani opisi proračunskih vrstic?

Ne (0 točk), Da (1 točka)

b) Ali je obrazec projektna prijava (Priloga IV/6) formalno ustrezno izpolnjen?

3

– Ali je projektni proračun skladen s proračunom v Prilogi IV/7?

Ne (0 točk), Da (1 točka)

– Ali sta pri kazalnikih izpolnjeni ciljna in izhodiščna vrednost?

Ne (0 točk), Da (1 točka)

– Ali so navedeni cilji projekta?

Ne (0 točk), Da (1 točka)

2. Ustreznost projekta

30

a) Ali je projektna prijava skladna s predmetom in obveznostmi izvajalca projekta?

15

Da

15

Ne

0-vloga se izloči

b) Ali prijavitelj poleg zahtevanih vsebin ponuja tudi dodatne (inovativne) vsebine,
ki projektu prinašajo dodano vrednost?

15

– Ali je prijavitelj v projektni prijavi ponudil dodatne (inovativne) vsebine?
– Ali ponujene dodatne (inovativne) vsebine temeljijo na ugotovljenih potrebah
ciljne skupine?
– Ali je jasno razvidno, da ponujene dodatne (inovativne) vsebine prinašajo
dodano vrednost?
Niso ponujene/predstavljene dodatne (inovativne) vsebine ali so neustrezne

0

Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so slabo predstavljene in/ali ne prinašajo
dodane vrednosti oziroma ne temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine

3

Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so ustrezno predstavljene, vendar ne
prinašajo dodane vrednosti oziroma ne temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne
skupine

7

Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so ustrezno predstavljene, temeljijo na
ugotovljenih potrebah ciljne skupine in prinašajo dodano vrednost

15

3. Izvedljivost projekta

20

a) Ali je opis metode dela v projektni prijavi ustrezen glede na načrtovane
aktivnosti/naloge potrebne za izvedbo projekta?

10

– Ali so metode dela jasno opredeljene?
– Ali opisane metode dela vodijo do ciljev projekta?
Niso opisane metode dela v projektni prijavi ali pa so neustrezne-ne vodijo
do ciljev projekta

0

Opisane metode dela v projektni prijavi so slabo zastavljene in/ali slabo opisane

3

Opisane metode dela v projektni prijavi so dobro zastavljene, vendar pomanjkljivo
opisane

5

Opisane metode dela v projektni prijavi so ustrezno zastavljene in opisane

10

b) Ali je načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja, ki zajema dodatne
aktivnosti, kot so objave na spletrni strani, PR članki in podobno?

5

263
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– Ali je načrtovan plan obveščanja in objavljanja javnosti ustrezen glede na cilje
projekta?
– Ali je predviden plan obveščanja in objavljanja javnosti časovno in vsebinsko
usklajeno z načrtovanimi aktivnostmi?
Ni načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja ali pa je neustrezen

0

Predstavljen načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja je relevanten
glede na cilje projekta, vendar pomanjkljivo opisan in/ali neusklajen z aktivnostmi

3

Predstavljen načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja je relevanten
glede na cilje projekta, usklajen z aktivnostmi in cilji projekta

5

c) Ali so prepoznana kritična tveganja ter ukrepi za njihovo odpravo?

5

– Ali prijavitelj prepozna kritična tveganja, ki lahko nastanejo pri izvajanju projekta?
– Ali prijavitelj predvideva ustrezne ukrepe za odpravo kritičnih tveganj?
Niso prepoznana kritična tveganja in ustrezni ukrepi za odpravo ali so neustrezno
določena in niso povezana

0

Prepoznana kritična tveganja so relevantna, vendar pomanjkljivo opisana in/ali
so ukrepi za njihovo odpravo pomanjkljivo opisani

3

Prepoznana kritična tveganja in ukrepi za njihovo odpravo so prepoznani,
relevantni in ustrezno opisani

5

4. Stroškovna učinkovitost

10

Ali so načrtovani stroški ustrezno ocenjeni in potrebni za doseganje načrtovanih
aktivnosti?
– Ali iz projektne prijave lahko sklepamo, na kakšen način so posamezni stroški
ocenjeni?
– Ali so stroški realno ocenjeni?
– Ali so skladni s cenami na trgu?
– Ali so vsi stroški navedeni v finančnem načrtu nujni za izvedbo projekta?
Načrtovani stroški so neustrezno ocenjeni, ne gre za realno oceno, skladnost
s cenami na trgu, ni podlage za njihovo oceno ali so nepotrebni za doseganje
načrtovanih aktivnosti

0

Načrtovani stroški so pomanjkljivo ocenjeni

5

Načrtovani stroški so odlično ocenjeni

10

5. Usposobljenost za izvedbo projekta

44

a) Ali prijavitelj razpolaga z ustrezno kadrovsko strukturo?

10

– Ali prijavitelj razpolaga z ustrezno izobrazbeno strukturo izvajalcev za izvedbo
projekta?
– Ali prijavitelj razpolaga z izvajalci z ustreznimi delovnimi izkušnjami za izvajanje
projekta?
Prijavitelj ne razpolaga z ustrezno izobrazbeno kadrovsko strukturo in/ali
izkušnjami za vodenje projektov

0-vloga se izloči

Prijavitelj razpolaga z ustrezno z ustrezno izobrazbeno kadrovsko strukturo in
izkušnjami za vodenje projektov

10

b) Ali ima prijavitelj pretekle izkušnje z izvajanjem projektov s podobno tematiko

10

– Ali ima prijavitelj izkušnje z izvajanjem projektov s podobno tematiko?
– Ali ima prijavitelj izkušnje z izvajanjem projektov s ciljno skupino (osebe z
mednarodno zaščito)
Prijavitelj s tretjim največjim številom referenc, kjer se istovrstne reference štejejo
le enkrat

0

Prijavitelj z drugim največjim številom referenc, kjer se istovrstne reference štejejo
le enkrat

5

Prijavitelj z najvišjim številom referenc, kjer se istovrstne reference štejejo le
enkrat

10

c) Ali prijavitelj predvideva sodelovanje oseb z begunsko izkušnjo v projektu?

10

Prijavitelj ne predvideva sodelovanja z osebami z begunsko izkušnjo

0

Prijavitelj predvideva sodelovanje z eno osebo z begunsko izkušnjo

5
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Prijavitelj predvideva sodelovanje dveh ali več oseb z begunsko izkušnjo

10

d) Ali prijavitelj zagotavlja neformalno prevajanje in tolmačenje?

10

Prijavitelj ne zagotavlja neformalnega prevajanja in tolmačenja

0

Prijavitelj zagotavlja prevajanje in tolmačenje v enega od jezikov, kjer so potrebe
najbolj izražene

2

Prijavitelj zagotavlja prevajanje in tolmačenje v dva jezika, kjer so potrebe najbolj
izražene

4

Prijavitelj zagotavlja prevajanje in tolmačenje v tri jezike, kjer so potrebe najbolj
izražene

6

Prijavitelj zagotavlja prevajanje in tolmačenje v štiri jezike, ki niso uradni jeziki
EU/EGP ali jezike narodov bivše SFRJ, med katerimi so vsi jeziki, kjer so potrebe
najbolj izražene

8

Prijavitelj zagotavlja prevajanje in tolmačenje v več kot štiri jezike, ki niso uradni
jeziki EU/EGP ali jezike narodov bivše SFRJ, med katerimi so vsi jeziki, kjer so
potrebe najbolj izražene

10

e) Ali prijavitelj spodbuja redno zaposlovanje izvajalcev projektnih aktivnosti

4

Stran

Gre za ocenjevanje deleža redno zaposlenih oseb glede na skupno število vseh
vključenih oseb na projektu (podjemna pogodba, avtorska pogodba, študentsko
delo, s.p., prostovoljno delo itd.)
Manj kot 60 %

0

Med 60 % in 69,99 %

1

Med 70 % in 79,99 %

2

Med 80 in 89,99 %

3

Nad 90 %

4

Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do 10 oziroma
15 točk, kot je razvidno iz zgoraj podane ocenjevalne
lestvice. Vloge morajo pri merilu št. 5. Usposobljenost
za izvedbo projekta, Ustrezna kadrovska struktura doseči vsaj 10 točk, v nasprotnem primeru se vloga izloči.
Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel
največje število točk, pri čemer mora vloga za projekt po
merilih prejeti najmanj 66 točk, v nasprotnem primeru
se vloga izloči.
Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju
specifičnosti posameznih projektov.
V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po
zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo
izbran tisti prijavitelj, ki je po merilu 5. Usposobljenost za
izvedbo projekta dosegel večje število točk.
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za
predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis
znaša 300.000,00 EUR za izvajanje v obdobju 36 mesecev od podpisa pogodbe oziroma do porabe sredstev,
namenjenih izvajanju projekta.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev,
ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje
predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani
Sklada za azil, migracije in vključevanje v višini 75 %
upravičenih stroškov (kar znaša 225.000,00 EUR) in
sredstev proračuna Republike Slovenije – slovenske
udeležbe v višini 25 % upravičenih stroškov (kar znaša
75.000,00 EUR).

6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 22. 3. 2017, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo
bo predvidoma 27. 3. 2017.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma
izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva
sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta
predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji
meni “O ministrstvu”, levi meni “Javna naročila”.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji
meni “O ministrstvu”, levi meni “Javna naročila” ter preko
Uradnega lista RS.
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do
izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih
dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije
ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne
vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali
npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna
pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lah-

265

Stran

266 /

Št.

6 / 10. 2. 2017

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov:
sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-47-33,
s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito », št. 430-1720/2016«.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni
»O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer
najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod
pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 3. 3. 2017.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 5442-340/2016

Ob-1293/17

Na podlagi določb 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 št. 347 z
dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012
o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom)
št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1,
v nadaljevanju besedila: Uredba 966/2012/EU) in njene
izvedbene uredbe, Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 –
odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12
– ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H, 90/14
in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
(Uradni list RS, št. 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in
80/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), 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, 36/16, 58/16 in
69/16 – popr.), Partnerskega sporazuma med Slovenijo
in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z
dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 –
popr.), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06
– uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11,
40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) in odločitve
Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja o podpori

št. 10-1/3/MIZŠ/0, za javni razpis, št. 3032-105/2016/20
z dne 2. 2. 2017, Republika Slovenija, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljub
ljana, objavlja
javni razpis
za izbor operacij »Popestrimo šolo 2017–2021
– Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev
kompetenc šolajočih«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija
izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«,
prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa
do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri
formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja,
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne
sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih
oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji
za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega
sistema«.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti programa Popestrimo šolo 2017–2021 (POŠ),
namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih
delavcev v osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerih se
bo izboljšalo kompetence učencev in dijakov (šolajočih),
skladno s specifičnem ciljem 3 »Spodbujanje prožnih
oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji
za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega
sistema«.
Javni razpis spodbuja k uporabi novih pedagoških
strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih
kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L
394/10 z dne 30. 12. 2006).
Namen ukrepa je prispevek k razvoju inovativnih
učnih okolij, v okviru katerih se ustvarjajo možnosti za
krepitev ključnih kompetenc, ki so bistvena podlaga za
učenje, ki podpira vse učne dejavnosti. Z ukrepom bodo
ustvarjeni pogoji za izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa in niso financirane iz javnih sredstev, in
sicer preko financiranja zaposlitev strokovnih delavcev.
Strokovni delavci bodo kot multiplikatorji POŠ izvajali
individualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z učenci oziroma dijaki tako, da se bodo
posvečali njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, še posebej s spodbujanjem
bralne pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenja učenja, kritičnega mišljenja,
razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja,
inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti, uporabe pametne tehnologije ter podjetništva in podjetnosti v
povezavi s karierno orientacijo. Obenem bodo ustvarjene
možnosti za razvijanje že pridobljenih kompetenc in spretnosti strokovnih delavcev, in sicer z diseminacijo naštetih
vsebin na strokovne delavce vzgojno-izobraževalnega
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zavoda preko usposabljanj predvsem na izkustveni ravni,
kar bo dodatno prispevalo k dvigu splošnih kompetenc
učencev in dijakov, s tem pa k boljši učni uspešnosti, večjim možnostim za uspešno izobraževanje, boljši socialni
vključenosti in višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni in srednji šoli. V sklopu izvajanja ukrepa
se bo spodbujalo sodelovanje šol prijaviteljic z drugimi
javnimi zavodi, gospodarskimi družbami in nevladnimi
organizacijami v lokalnem in strokovnem okolju.
Operacije se bodo izvajale v zahodni kohezijski regiji.
Za namen izvajanja programa Popestrimo šolo
2017–2021 je v okviru javnega razpisa predvidena zaposlitev 12 strokovnih delavcev v 12 vzgojno-izobraževalnih zavodih v zahodni kohezijski regiji. Zaposlitve za
obdobje trajanja projekta se predvidevajo na projektnem
delovnem mestu multiplikatorja POŠ v osnovni ali srednji šoli v javnoveljavnem programu oziroma v programu
s pridobljeno javno veljavnostjo, za katerega so vpisani
v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in
izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.
Cilj javnega razpisa je uspešno zaključeno profesionalno usposabljanje najmanj 2.616 strokovnih in
vodstvenih delavcev na področjih osnovnošolskega izobraževanja ter srednjega poklicnega, strokovnega in
splošnega izobraževanja v zahodni kohezijski regiji.
Ciljne skupine javnega razpisa so strokovni in vodstveni delavci na področju osnovnošolskega izobraževanja ter srednjega poklicnega, strokovnega in splošnega
izobraževanja (v nadaljevanju: osnovne in srednje šole).
V nadaljevanju so navedene vsebinske zahteve oziroma pričakovane aktivnosti in obvezni rezultati.
I. Predstavitev projekta na spletni strani upravičenca najkasneje v enem mesecu od podpisa pogodbe o
sofinanciranju
II. Vzpostavitev strokovnega tima POŠ in zaposlitev
multiplikatorja POŠ
Posamezni prijavitelj, vzgojno-izobraževalni zavod,
mora z namenom načrtovanja in izvajanja programa
Popestrimo šolo 2017–2021 (v nadaljevanju: program
POŠ) vzpostaviti strokovni tim POŠ, pri čemer mora
biti ena oseba tima, ki izpolnjuje z zakonom in drugimi
predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja oziroma svetovalnega delavca
na področju osnovnošolskega izobraževanja, srednjega
poklicnega, strokovnega ali splošnega izobraževanja
zaposlena za čas trajanja projekta, za obdobje od 1. 5.
2017 do 31. 10. 2021, s polnim delovnim časom kot multiplikator POŠ na šoli. V primeru, da oseba še ni opravila
strokovnega izpita, lahko sklene delovno razmerje za
obdobje enega leta. Najkasneje do izteka tega leta mora
opraviti strokovni izpit, v nasprotnem primeru se ji zaradi
neizpolnjevanja pogojev delovno razmerje ne podaljša.
Multiplikator POŠ bo v okviru svoje delovne obveznosti z namenom krepitve splošnih kompetenc šolajo-
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čih izvajal individualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z učenci oziroma dijaki tako,
da se bo posvečal njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, še posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih
kompetenc, kompetence učenja učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti, uporabe pametne tehnologije ter podjetništva in
podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo. Nadalje bo
multiplikator POŠ preko usposabljanj prenašal navedene vsebine na strokovne delavce svojega vzgojno-izobraževalnega zavoda, krepil svoje kompetence v obliki
lastnega profesionalnega usposabljanja ter izvajal druge
spremljajoče strokovne aktivnosti v okviru projekta (npr.
priprave na delo, usklajevanje z vodstvom vzgojno-izobraževalnega zavoda, izdelava učnih pripomočkov, priprava gradiv, informiranje in obveščanje javnosti ipd.).
V okviru programa POŠ morajo biti načrtovane zgoraj
navedene aktivnosti tako, da multiplikator POŠ vsaj
75 odstotkov svojega delovnega časa izvaja vzgojno-
izobraževalne aktivnosti neposredno z učenci in dijaki,
preostanek delovnega časa pa nameni usposabljanju
strokovnih delavcev, lastnemu profesionalnemu razvoju
in vsem spremljajočim strokovnim aktivnostim.
III. Izvedba programa POŠ 2017–2021 v šolskih
letih 2016/2017, 2017/18, 2018/19, 2019/20 in 2020/21
z obvezno vključitvijo aktivnosti:
– izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z učenci in dijaki,
– usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev
vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji, ki
izvajajo izobraževalne programe osnovne šole, izobraževalne programe gimnazij, izobraževalne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja. Posamezni prijavitelj
mora zagotoviti doseganje kazalnika usposobljenih najmanj 218 strokovnih in vodstvenih delavcev s področja
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter srednjega splošnega izobraževanja, ki prihajajo iz iste kohezijske regije kot prijavitelj.
Prijavitelj mora načrtovati aktivnosti, ki jih v okviru
zaposlitve na programu POŠ 2017–2021 izvaja multiplikator.
IV. Izdelava in objava poročila o rezultatih in evalvaciji projekta
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis odda le
eno prijavo z enim kandidatom za multiplikatorja POŠ.
Prijavitelj lahko do izdaje sklepov o (ne)izbiri nadomesti
kandidata za multiplikatorja POŠ z drugim kandidatom
za multiplikatorja POŠ. Popolna prijava mora vsebovati
izpolnjeno prijavno vlogo s prilogami iz razpisne dokumentacije.
Prijavitelj, ki kandidira na javnem razpisu, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Pogoji
je vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja javnoveljavni izobraževalni
program osnovnošolskega oziroma srednjega poklicnega, strokovnega
in splošnega izobraževanja, za katerega je vpisan v razvid izvajalcev
javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja,
ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna,
ni prejel niti ni v postopku za pridobitev drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega
javnega razpisa,

Dokazila
– Pogoji se bodo preverili v razvidu izvajalcev javnoveljavnih programov na področju vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo
– Pogoji se bodo preverili v aplikaciji Erar
– Izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev
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na datum v okviru zadnjih 30 dni pred datumom oddaje prijave, najkasneje pa na dan oddaje prijave izpolnjuje obvezne dajatve in druge
denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno
upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi, oziroma vrednost
neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne
znaša 50 eurov ali več (šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje
obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali
prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje
ponudbe ali prijave),

– Potrdilo Finančne uprave RS o
plačanih obveznostih*
– Pogoji se bodo preverjali v uradnih evidencah
– Izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev

5

mu ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, – Pogoji se bodo preverjali v urataksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 (Uradni list RS, dnih evidencah
št. 91/15),
– Izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev

6

ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z – Pogoji se bodo preverili v uranjegovimi posli ne upravlja sodišče,
dnih evidencah
– Izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev

7

zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti – Pogoji se bodo preverili v uraoziroma ni v kateri koli podobni okoliščini,
dnih evidencah
– Izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev

8

izkazuje realno izvedljivost, ustreznost in sposobnost za izvedbo pro– Pogoji se bodo preverili v prijavjekta,
ni vlogi za projekt

9

izkazuje ustreznost ciljnih skupin,

10

je pred prijavo v skladu z veljavno delovno pravno zakonodajo oziroma
zakonodajo s področja zaposlovanja objavil prosto projektno delovno
mesto strokovnega delavca v javnoveljavnem programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, in opravil izbirni postopek, pri čemer je v dokumentacijo o
objavi prostega projektnega delovnega mesta vnesel razvezni pogoj, da
se zaposlitev ustreznega multiplikatoprja POŠ na projektnem delovnem
mestu izvede le v primeru, da je delodajalec na predmetnem javnem
razpisu izbran – pogodba o zaposlitvi z multiplikatorjem POŠ se sklene
šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na predmetnem javnem razpisu.

– Pogoji se bodo preverili v prijavni vlogi za projekt

– Izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev
– Dokazila o izobrazbi multiplikatorja POŠ

* Če prijavitelj ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.

Izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev bodo prijavitelji potrdili s podpisano izjavo.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril)
Prijave, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo
vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in
razpisne dokumentacije ter v nadaljevanju navedena
izločitvena merila, bo ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa po merilih za ocenjevanje prijav.
4.1. Merila za ocenjevanje prijav
4.1.1. Izločitvena merila
Če je katero od izločitvenih meril ovrednoteno z NE,
komisija za izvedbo postopka javnega razpisa prijavo
izloči in je ne ocenjuje po ostalih merilih ter jo s sklepom
zavrne.

Predlog projekta je skladen s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa.

DA     NE
(izločitveno merilo)

Predlog projekta upošteva aktivnosti v časovnem in finančnem okviru, določenim
s tem razpisom in razpisno dokumentacijo.

DA      NE
(izločitveno merilo)
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4.1.2. Merila za ocenjevanje prijav
Vloge, ki bodo izpolnjevale vsa izločitvena merila
in pogoje za kandidiranje, bodo ocenjene na osnovi
naslednjih meril:

Merilo

Vrednotenje

Točke

1. PRISPEVANJE K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU
Sedež prijavitelja
Zahodna kohezijska regija
glede na območje
stopnje tveganja
socialne izključenosti1
Razvitost občine2
prijavitelja

20

Goriška

5

Obalno-kraška

4

Gorenjska

3

Osrednjeslovenska

2

Za občine s koeficientom razvitosti
– 0,00–0,79

15

– 0,80–0,89

12

– 0,90–0,99

10

– 1,00–1,09

7

– 1,10–1,19

5

– 1,20–1,29

3

– 1,30 in več

1

2.USPOSOBLJENOST PRIJAVITELJA ZA IZVEDBO OPERACIJE
Reference prijavitelja
kot izvajalca
projektov oziroma
operacij
na področju evropske
kohezijske politike

– 6 ali več referenc.

5

– Do 5 referenc.

4

– Do 4 reference.

3

– Do 3 reference.

2

– Do 2 referenci.

1

– Ni referenc.

0

5

40

Načrt aktivnosti sistematično, pregledno in jasno predvideva
vključevanje strokovnih in vodstvenih delavcev ter učencev ter
dijakov.

15

Načrt aktivnosti delno sistematično, pregledno in jasno
predvideva vključevanje strokovnih in vodstvenih delavcev ter
učencev in dijakov.

5

Načrt aktivnosti nesistematično, nepregledno in nejasno
predvideva vključevanje strokovnih in vodstvenih delavcev ter
učencev in dijakov.

0

Načrt aktivnosti vsebuje veliko inovativnih aktivnosti.

10

Načrt aktivnosti vsebuje manj inovativnih aktivnosti.

5

Načrt aktivnosti ne vsebuje inovativnih aktivnosti.

0

Načrt aktivnosti je podpisan s strani sodelujočih subjektov.

5

Načrt aktivnosti ni podpisan s strani sodelujočih subjektov.

0

Sodelovanje z
Načrt aktivnosti je podpisan s strani sodelujočih subjektov.
javnimi zavodi
Načrt aktivnosti ni podpisan s strani sodelujočih subjektov.
(izobraževanje, šport,
kultura, turizem)

5

Sodelovanje
z nevladnimi
organizacijami

Načrt aktivnosti je podpisan s strani sodelujočih subjektov.

5

Načrt aktivnosti ni podpisan s strani sodelujočih subjektov.

0

Inovativnost

15

5

3. KAKOVOST NAČRTA AKTIVNOSTI
Sistematičnost,
preglednost in
jasnost vključevanja
strokovnih in
vodstvenih delavcev
ter učencev in dijakov

Največje
možno
število točk

15

10

3.1. Vpetost v okolje
Sodelovanje
z gospodarskimi
subjekti

Največje možno število točk – SKUPAJ
1
2

0

5

5

5
65

Na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije za 2015 (podatki so razvidni v prilogi 12)
Na podlagi podatkov Ministrstva za finance za leto 2016 in 2017 (podatki so razvidni v prilogi 11 javnega razpisa)

269

Stran

270 /

Št.

6 / 10. 2. 2017

Največje možno število točk, ki jih lahko dobi posamezna vloga, je 65. Ministrstvo bo izbralo vloge, ovrednotene z najmanj 30 točkami.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo
izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo s
prijavo zbrali večje število točk.
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na
zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več
vlog, bo izbran tisti prijavitelj, ki s prijavo doseže večje
število točk pod merilom »Razvitost občine prijavitelja«.
Če ti prijavitelji dosegajo tudi pod podmerilom »Razvitost občine prijavitelja« enako število točk, se izbere
tisti, ki ima večje število točk pod podmerilom »Sistematičnost, preglednost in jasnost vključevanja strokovnih in vodstvenih delavcev ter učencev in dijakov«. Če
dosegajo prijavitelji tudi pod podmerilom »Sistematičnost, preglednost in jasnost vključevanja strokovnih
in vodstvenih delavcev ter učencev in dijakov« enako
število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk
pod merilom »Kakovost načrta aktivnosti« in na koncu
glede na glede na datum in uro prejema popolne vloge
(v primeru uporabe kriterija datuma in ure prejema popolne vloge ima prednost tista prijavna vloga, ki je bila
prej oddana, bodisi s priporočeno pošiljko na pošto ali
drugače v vložišče ministrstva).
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog mogoče izbrati dva ali več prijaviteljev, ki kandidirajo z istim
kandidatom za mutiplikatorja POŠ, bo s tem kandidatom
izbran tisti prijavitelj, ki s prijavo doseže večje število
točk pod podmerilom »Razvitost občine prijavitelja«. Če
ti prijavitelji dosegajo tudi pod podmerilom »Razvitost
občine prijavitelja« enako število točk, se izbere tisti, ki
ima večje število točk pod podmerilom »Sistematičnost,
preglednost in jasnost vključevanja strokovnih in vodstvenih delavcev ter učencev in dijakov«. Če dosegajo
prijavitelji tudi pod podmerilom »Sistematičnost, preglednost in jasnost vključevanja strokovnih in vodstvenih
delavcev ter učencev in dijakov« enako število točk, se
izbere tisti, ki ima večje število točk pod merilom »Kakovost načrta aktivnosti« in na koncu glede na datum in
uro prejema popolne vloge (v primeru uporabe kriterija
datuma in ure prejema popolne vloge ima prednost tista
prijavna vloga, ki je bila prej oddana, bodisi s priporočeno pošiljko na pošto ali drugače v vložišče ministrstva).
Ostali prijavitelji z istim kandidatom bodo pozvani na dopolnitev prijave z ustreznim nadomestnim kandidatom.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za javni razpis znaša največ do 1.296.000,00 EUR za
zahodno kohezijsko regijo, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih
naslednja:
– za proračunsko leto 2017: 288.000,00 EUR, od
tega:
– 230.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 57.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2018: 288.000,00 EUR, od
tega:
– 230.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 57.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
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– za proračunsko leto 2019: 288.000,00 EUR, od
tega:
– 230.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 57.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2020: 288.000,00 EUR, od
tega:
– 230.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 57.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2021: 144.000,00 EUR, od
tega:
– 115.200,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 28.800,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih,
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike
sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s
predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške
(datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga),
nastale od dne 1. 5. 2017 do dne 31. 10. 2021. Obdobje
upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma
verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne 1. 5. 2017
do dne 12. 11. 2021.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša
zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na
podlagi soglasja organa upravljanja.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za izbor operacij »Popestrimo šolo
2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«
– Obrazec za oddajo prijave
– Navodila za prijavo na javni razpis »Popestrimo
šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za
krepitev kompetenc šolajočih«
– Prijavna vloga na razpis s prilogo Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Ocenjevalni list
– Seznam kazalnikov
– Obračun SSE
– Mesečno poročilo SSE za osebje
(Dokumenta v vrsticah 8 in 9 se nahajata kot delovna lista v Excelovi datoteki Obračun SSE in mesečno
poročilo)
– Kohezijske statistične regije Republike Slovenije
– Koeficient razvitosti občin za 2016 in 2017
– Stopnja tveganja socialne izključenosti za leto
2015
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– Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju
2014–2020 s Prilogo 5 in Prilogo 8
– Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva
EKP v obdobju 2014–2020
– Navodila organa upravljanja za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje
naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane
obrazce ter dokazila:
– Prijavna vloga na javni razpis
– Fotokopije dokazil o izobrazbi kandidata za multiplikatorja POŠ.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je
80,00 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu
z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva
sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih
zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja
operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in
upravičenem) obdobju.
Sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška), skladno
s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili Organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020
(v nadaljevanju: Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških) objavljenimi na spletni strani http://www.eu-
skladi.si/ekp/navodila in Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport je
dne 4. 1. 2017 sprejelo Metodologijo za določitev višine
stroška na enoto Izvedba programa Popestrimo šolo
2017–2021, št. 5442-340/2016/3. Na podlagi te metodologije standardni obseg stroškov na enoto na operaciji
predstavlja pretežno strošek dela multiplikatorja POŠ,
zaposlenega s polnim delovnim časom, na mesečni
ravni. Vrednost standardnega obsega stroškov na enoto
na mesečni ravni:
– 2.000,00 EUR za multiplikatorja POŠ.
Dokazilo o nastanku navedenega stroška za posamezni mesec je mesečno poročilo multiplikatorja POŠ
in pogodba o zaposlitvi. Upravičenci bodo strošek uveljavljali na podlagi izstavljenega obračuna stroška na
enoto in zahtevka za izplačilo s prilogami. Način uveljavljanja upravičenih stroškov je podrobneje naveden
v razpisni dokumentaciji (tč. 10 in 12 Navodil za prijavo
na javni razpis, Navodila Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in
tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske politike v ob-
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dobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o
sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko
sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača
predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih
izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za
izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene
prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike
Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila
večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim
poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v
celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila
dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z
obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila v
roku najkasneje v 180 dni po prejemu predplačila. To
pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike
Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem
obdobju 180 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme
presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki
ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec
lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov
za prihodnje obdobje 180 dni. Prejemnik sredstev do
nadaljnjih predplačil ne bo več upravičen, če ne bo posredoval zahtevka za izplačilo z dokazili v roku 180 dni.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor
so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz
Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem
obdobju 2014–2020.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa
upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe
1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom
Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne
originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in
nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije.
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo
upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
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Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako
operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno
ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev
in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan
voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o
operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi
predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter
drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih
organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju
samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem.
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati
ministrstvo o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s
strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih
preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne
na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki
so podlaga za določanje finančnega popravka, določili
ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja
upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide,
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
V okviru javnega razpisa bomo zagotavljali enako obravnavo vseh vključenih. Sam javni razpis ne bo
omejeval prijaviteljev in vključenih glede na osebne okoliščine.
Vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, bo torej zagotovljena možnost, da se vključijo v aktivnosti javnega razpisa. Prav
tako pa bo na ravni posameznih vzgojno izobraževalnih
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zavodov vsem strokovnim delavcem dana možnost, da
se vključijo v aktivnosti v okviru javnega razpisa. Glede
na navedeno, bo torej načelo nediskriminacije oziroma
enakosti integrirano v vse aktivnosti javnega razpisa.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe
1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z
vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06
– UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu:
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se
lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge,
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji
morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi,
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču
prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti
razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v
skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje
osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU.
19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in
prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu
ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen
ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri
izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije,
pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo,
saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi
zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan
poročati sproti, med izvajanjem operacije.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I
Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu
zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov
operacije, vključno s podatki po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih
bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni
dokumentaciji (tč. 12 Navodil za prijavo na javni razpis).
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z
71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v
kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni sezna-
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nil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu
morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične,
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan
razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva
po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi
ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v
proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni
iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se
ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo
zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v
proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje
stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot
goljufija. Vrnjeni zneski bodo za upravičenca izgubljeni.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 13. 3.
2017 do 10. ure.
Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem
izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem
izvodu na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z
obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni
razpis za izbor operacij »Popestrimo šolo 2017–2021
– Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«, ki je del razpisne dokumentacije,
z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na
naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da
je za presojo pomembna tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v
določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v
vložišče ministrstva.
Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno
prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale, s sklepom
bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje ministrica za
izobraževanje, znanost in šport ali od nje pooblaščena
oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih
ministrstva potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti
članov komisije. Vloge se bodo v prostorih Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport odpirale dne 13. 3.
2017. Pri odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost
vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti tako, kot je določeno v 8. točki javnega razpisa.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Ne-
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popolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Ob morebitnih nejasnih oziroma nepopolnih podatkih v bistvenih elementih prijave bo razpisna komisija
prijavitelja pozvala k posredovanju pojasnila.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo
izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani prijavitelji, ki
bodo zbrali višje število točk kot je opredeljeno v 4. točki
javnega razpisa.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 24. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih
zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu
s pozivom za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz 3. točke razpisa,
– ki ne bodo zbrale vsaj 30 točk,
– ki bodo v primeru, da bi bilo po merilih za izbor
vlog mogoče izbrati dva ali več prijaviteljev, ki kandidirajo z istim kandidatom za multiplikatorja POŠ, zbrale
manj točk kot vloga prijavitelja, ki kandidira z istim kandidatom za multiplikatorja POŠ ali
– ki bodo v primeru, če bo podanih prijav več, kot
je razpisanih sredstev, po številu točk uvrščene na nižje
mesto na prednostnem vrstnem redu, ki več ne omogoča izbora operacije.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na
podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni
razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o
sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij
evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati
pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
V primeru ostanka sredstev oziroma v primeru, da
se izbrani prijavitelj v roku ne odzove na podpis pogodbe, se ostanek sredstev dodeli prijavitelju, ki bi bil glede
na predlog komisije naslednji upravičen do dodelitve
sredstev po javnem razpisu.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z
objavo v Uradnem listu RS.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o
izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije.
27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete
na elektronski naslov maja.gluecks(at)gov.si ali med
10.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30 vsak delovni dan pokličete Majo Glücks (tel. 01/400-52-65) ali mag. Eriko
Grošelj (tel. 01/400-57-56).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
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Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni
list RS, št. 96/15 in 80/16), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16), 31. in
73.b člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01,
35/06, 75/08, 97/10, 46/12, 55/13 in 38/16; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport objavlja
javni razpis
za izbiro študentskih domov za študijsko leto
2017/2018
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega
uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16,
1000 Ljubljana.
II. Predmet in namen javnega razpisa
Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2017/2018 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis)
se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov
(v nadaljnjem besedilu: zasebni študentski domovi), ki
sprejemajo študente v skladu z določili pravilnika in ki
jim bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) dodeljevalo subvencije za bivanje študentov.
Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko javnega
razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi
kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na tem javnem razpisu lahko kandidirajo zasebni
študentski domovi (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), ki
so ob oddaji vloge na javni razpis pri pristojnem organu
registrirani za dejavnost študentskih domov in ki:
1. študentom zagotavljajo:
– opremljeno sobo, skupne in pomožne prostore,
– vzdrževanje stavbe, opreme in napeljav po sanitarno-tehničnih predpisih,
– električno energijo za razsvetljavo in drugo uporabo,
– možnost internetne povezave,
– hladno in toplo vodo,
– možnost kuhanja,
– posteljno perilo,
– vzdrževanje reda in čistoče v skupnih in pomožnih
prostorih,
– ogrevanje prostorov v skladu s predpisi in
– ustrezne prostore v primeru subvencioniranega
bivanja študenta z otrokom;
2. bodo proste zmogljivosti za bivanje študentov objavljali v skupnem javnem razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja, ki ga za posamezno študijsko leto objavi
ministrstvo na spletnem portalu eVŠ;

3. bodo študentu zmanjšali ceno bivanja za toliko,
kolikor znaša subvencija;
4. ponujajo 7 ali več ležišč.
IV. Vsebina in priprava vloge:
a) Vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni
obrazec MIZŠ-ŠD2017-18,
– obvezno prilogo:
– pravila za vselitev v študentski dom oziroma
postopek za vselitev,
– prilogo:
– dokazilo o lastništvu oziroma dokazilo, iz katerega izhaja, da ima prijavitelj na določeni nepremičnini
lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko
pravico, ki mu omogoča izvajanje dejavnosti na takšni
nepremičnini (ministrstvo samo pridobi dokazilo o lastništvu z vpogledom v javno evidenco (zemljiškoknjižni
izpisek), prijavitelj pa lahko vlogi tudi sam priloži omenjeno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni).
b) Na prijavnem obrazcu MIZŠ-ŠD2017-18 prijavitelj navede splošne podatke in natančne podatke o
lokacijah bivalnih zmogljivostih z natančnim številom
ležišč ter natančne podatke o vseh bivalnih zmogljivostih
in opremi, z natančnim številom ležišč, namenjenih za
študente, upravičenih do subvencije, in sicer posebej za
tiste, ki bodo prvič bivali v domu, in tiste, ki bodo bivanje
v njem podaljševali.
Prijavitelj navede tudi podatke o ceni bivanja v
domu (če se cene glede na sobe razlikujejo, je potrebno
navesti podatke za vsako skupino sob posebej in povprečno ceno bivanja v domu v zadnjih treh mesecih) in
elemente, iz katerih je sestavljena.
Obenem mora prijavitelj s podpisom in žigosanjem
izjave na prijavnem obrazcu MIZŠ-ŠD2017-18 pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti, da je pri pristojnem organu registriran za dejavnost študentskih domov oziroma da proti njemu ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost študentskih domov. Prav tako
mora prijavitelj soglašati s pogoji in merili, navedenimi v
tem javnem razpisu in pripadajoči razpisni dokumentaciji, ter potrditi resničnost oziroma točnost navedb v vlogi,
ki ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije
pa ustrezajo originalom.
c) Javni razpis in pogodbe, ki jih bodo z ministrstvom sklenili izbrani prijavitelji, so vezani na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do
sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu
ministrstva, ki neposredno vpliva na ta javni razpis ali na
sklenjene pogodbe, se s sklenitvijo aneksov pogodbe
spremenijo tako, da se jih ustrezno prilagodi in to sorazmerno spremembam v državnem proračunu oziroma
finančnem načrtu ministrstva.
V. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
predmet javnega razpisa, in merila, ki se jih upošteva
pri izboru
Okvirna višina sredstev javnega razpisa, namenjenih za subvencioniranje bivanja študentov v zasebnih
študentskih domovih v študijskem letu 2017/2018, je
največ do 230.400,00 EUR, kar pomeni 600 ležišč.
Pri dodelitvi subvencij za bivanje študentov za študijsko leto 2017/2018 se bo 90 % ležišč (540 ležišč) namenilo za prijavitelje, ki imajo z ministrstvom že sklenjeno pogodbo za študijsko leto 2016/2017, in 10 % ležišč
(60 ležišč) za nove prijavitelje.
Pri prijaviteljih, ki imajo z ministrstvom že sklenjeno
pogodbo za študijsko leto 2016/2017, se bo upoštevala
realizacija zasedenosti ležišč glede na tekoče študijsko
leto 2016/2017, in sicer za obdobje od oktobra 2016 do
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vključno februarja 2017, pri čemer ta, skladno s pogojem
iz 4. točke III. poglavja tega javnega razpisa, ne sme biti
nižja od 7 ležišč.
Pri dodelitvi subvencije bivanje študentov za nove
prijavitelje se upošteva, da se vsakemu novemu prijavitelju dodeli 7 ležišč, kot je pogoj za kandidiranje na
javnem razpisu. Preostanek razpoložljivih ležišč za
nove prijavitelje se proporcionalno razdeli med preostala prijavljena ležišča novih prijaviteljev. Če nov
prijavitelj prijavi 7 ležišč, zanj velja le prvi kriterij za
nove prijavitelje.
Če ostanejo nezasedena ležišča pri prijaviteljih, ki
imajo z ministrstvom že sklenjeno pogodbo za študijsko
leto 2016/2017, se le-ta lahko prenesejo v kvoto ležišč,
ki so namenjena za nove prijavitelje.
Če ostanejo nezasedena ležišča pri novih prijaviteljih se le-ta lahko prenesejo v kvoto ležišč, ki so namenjena za prijavitelje, ki imajo z ministrstvom že sklenjeno
pogodbo za študijsko leto 2016/2017.
VI. Dodeljevanje subvencij: subvencija za posameznega študenta, ki izpolnjuje pogoje in merila za subvencioniranje bivanja, se bo začela izplačevati potem,
ko bo z njim zasebni študentski dom sklenil nastanitveno
pogodbo oziroma aneks k pogodbi in bo na seznamu,
ki ga bodo v skladu z 32. členom pravilnika ministrstvu
pošiljale pisarne za študentske domove. Subvencije se
bodo nakazovale mesečno, način in postopek njihovega izplačevanja se bo natančno opredelil v pogodbi,
sklenjeni med ministrstvom in izbranim zasebnim študentskim domom.
VII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
za dodelitev sredstev, način predložitve ter opremljenost vloge
Prijavitelji pošljejo vlogo po pošti ali oddajo osebno
na naslov ministrstva. Rok za oddajo vlog je ne glede
na vrsto prenosa pošiljke torek, 28. 2. 2017, do 12. ure,
v Glavno pisarno Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2017/2018« ter z navedbo polnega
naziva in naslova prijavitelja. Kot pravočasne se štejejo
vloge, ki prispejo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport do izteka navedenega roka.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo
pravilno označene, bodo zavržene.
VIII. Datum odpiranja pravočasno prispelih vlog za
dodelitev sredstev
Odpiranje prispelih vlog za dodelitev sredstev, ki so
prispele pravočasno in imajo pravilno označeno ovojnico, bo opravila komisija za vodenje postopka za izbiro
študentskih domov, imenovana s strani ministrice za izobraževanje, znanost in šport. Odpiranje vlog bo potekalo
v sredo, 1. 3. 2017, s pričetkom ob 10. uri, na naslovu
Kotnikova 38, sejna soba/6. nadstropje.
Komisija za vodenje postopka bo v primeru nepopolnih vlog prijavitelje v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozvala k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko
vlogo dopolnili v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s
pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže.
V primeru potrebe po razjasnitvi bistvenih okoliščin
ali ugotovitev kakšnega relevantnega dejstva, lahko komisija za vodenje postopka za izbiro študentskih domov,
opravi ogled zaradi ugotovitve skladnosti zagotavljanja
izpolnjevanja pogojev, kot so določeni v 10. členu pravilnika. O ogledu se sestavi zapisnik.
IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
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Ministrica za izobraževanje, znanost in šport bo
najkasneje v 45 dneh po datumu za odpiranje vlog
sprejela sklepe o izbiri zasebnih študentskih domov, ki
izpolnjujejo pogoje za dodeljevanje subvencij za bivanje
študentov.
Ministrstvo bo hkrati s poslanim sklepom o izbiri
pozvalo prijavitelja, ki mu bodo dodeljena sredstva, k
podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku
8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
X. Pritožbeni postopek
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila
iz javnega razpisa, pa ni bil izbran, lahko vloži pritožbo
pisno ali ustno na zapisnik v roku 8 dneh od prejema
sklepa o izidu, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi
katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti
razpisna merila za izbiro prijaviteljev. O pritožbi odloči
ministrstvo v roku 15 dni s sklepom, ki je dokončen.
XI. Razpisna dokumentacija: prijavna obrazca in
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji
dobijo z dnem objave v Uradnem listu RS na spletnih
straneh ministrstva.
XII. Dodatne informacije in obveščanje: vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do konca javnega razpisa dobijo na elektronskem
naslovu gp.mizs@gov.si, s pripisom: 6000-6/2017.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 5443-9/2016/18

Ob-1321/17

Na podlagi določb:
– Uredbe št. 1303/2013/EU 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 št. 347 z dne 20. 12. 2013,
Uredba o skupnih določbah; v nadaljevanju: Uredba
št. 1303/2013/EU);
– Uredbe št. 1304/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba št. 1304/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU;
– Uredbe (Euratom) št. 966/2012/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in
razveljavitvi Uredbe št. 1605/2002/ES in njene izvedbene uredbe;
– 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, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.);
– Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto
2017 (Uradni list RS, št. 80/16);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/1111/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
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– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in
prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014;
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020,
št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. 12. 2014 (v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020);
– 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, 57/12,
39/16 in 52/16 – ZPPreb-1);
– Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni
list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 90/15);
– Resolucije o nacionalnem programu socialnega
varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 39/13);
– Sklepa o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije št. 54431/2017/ z dne 17. 1. 2017 (v nadaljevanju: Sklep ministrstva);
– Odločitve o podpori št. 9-1/2/MDDSZ/0 za Javni
razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« (št. dokumenta: 30323/2017/6), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa
upravljanja izdala dne 7. 2. 2017;
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljub
ljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje
dolgih programov socialne aktivacije ter
povezovanje z zaposlitvenimi programi«
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in
zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem
enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«. Javni
razpis se bo izvajal kot instrument javni razpis za izbor
operacij. Operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
1 Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana, v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje
z zaposlitvenimi programi. Dolgi programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne in delovne spretnosti in
znanja osebam iz ciljne skupine, dvig njihove motivacije,
graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje
morebitnih socialnih problematik, vključevanje v delovno aktivnost ter njihovo opolnomočenje za približevanje
vstopu na trg dela. Trajanje 1 dolgega programa social-
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ne aktivacije, v katerega mora prijavitelj vključiti 20 oseb
iz ciljne skupine, je 11 mesecev, obvezne vsebine in
trajanje posameznega obveznega modula dolgega programa socialne aktivacije pa so podrobneje opredeljeni
v poglavju 6.2 tega javnega razpisa. Vsak prijavitelj bo
moral v okviru sofinanciranega projekta izvesti 2 dolga
programa socialne aktivacije, in sicer pod pogoji, določenimi v poglavju 7.4. tega javnega razpisa.
Ciljna skupina, ki bo obravnavana v okviru tega
javnega razpisa, je navedena v poglavju 5 tega javnega
razpisa.
3 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinancirati predvidoma 40 projektov, ki bodo razvili in izvajali dolge programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim
pristopom vplivali na ponovno socialno in zaposlitveno vključenost oseb iz ciljne skupine. Predvideva se
sofinanciranje predvidoma 22 projektov v kohezijski
regiji vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS)1, in
predvidoma 18 projektov v kohezijski regiji zahodna
Slovenija (v nadaljevanju: KRZS). Namen javnega razpisa je tudi povezati različne organizacije, ki bi v okviru
tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji
z enotnim projektom, s katerim bi znotraj posamezne
regije/regijske enote2 pokrili čim več vsebin določenih
v javnem razpisu.
4 Cilji javnega razpisa
Skladno s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 oziroma
s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne osi »Socialna
vključenost in zmanjšanje tveganja revščine« oziroma
9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno
s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, so v okviru javnega
razpisa predvideni ključni ter specifični cilji in rezultati.
4.1 Ključni cilji
Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki
bodo razvili in izvajali dolge programe socialne aktivacije in na ta način prispevali, da bo čim več vključenih
oseb iz ciljne skupine pridobilo kompetence, ki jih bodo
približale vstopu na trg dela. Cilj javnega razpisa je tudi
spodbujanje socialne vključenosti oseb iz ciljne skupine
ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji.
4.2 Specifični cilji in rezultati
Skladno s 9.1.2 specifičnim ciljem OP EKP
2014–2020 »Opolnomočene ciljnih skupin za približevanje trgu dela« je pričakovani rezultat javnega razpisa
povečanje deleža oseb iz ciljne skupine, ki bodo po koncu programov vključeni v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev.
Za doseganje tega rezultata, morata biti v času
izvajanja projektov dosežena naslednja specifična cilja:
1. osebam iz ciljne skupine ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe socialne aktivacije, ki
jim bodo omogočili:
a.) razvoj socialnih veščin in spretnosti,
1
Slovenija je v novem programskem obdobju po letu
2014 na ravni NUTS 2 (TheNomenclatureofTerritorialUnitsforStatistics, t. i. NUTS, je skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, kot sledi iz Uredbe ES
št. 1059/2003) 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).
2
Razdelitev na regije/regijske enote ter seznam razvrstitev občin/krajev v posamezne regije/regijske enote so navedeni v Prilogi št. 5: Razvrstitev programov v posamezne
regije/regijske enote. V tem dokumentu je navedeno tudi
št. projektov, ki jih bo ministrstvo financiralo v posamezni
regiji/regijski enoti.
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b.) dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v
družbo,
c.) pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje
dolgotrajne brezposelnosti,
d.) osebni razvoj, krepitev moči in motiviranost za
ponovno aktivacijo na trgu dela/za njihovo približevanje
na trg dela,
e.) aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije,
e.) dvig oziroma pridobitev novih delovnih spretnosti in znanj ter kompetenc za iskanje zaposlitve, ki bodo
okrepile zaposlitveni potencial posameznika.
2. okrepiti povezovanje različnih deležnikov v posamezni regiji/regijski enoti kot npr. Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ), Centra za socialno
delo (v nadaljevanju: CSD), občin, nevladnih organizacij,
(socialnih) podjetij, izobraževalnih ustanov idr.
4.3 Kazalniki
Glede na predvidene kazalnike v OP EKP 2014–2020
bodo morali izbrani prijavitelji doseči naslednja kazalnika:
1. Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih
v program in
2. Delež oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v
iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacije ali v zaposlitev ob izhodu.
Na ravni celotnega javnega razpisa se predvideva
vključitev 1.600 oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih
v program, in sicer 880 oseb v KRVS in 720 v KRZS.
4.3.1. Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program
Za izpolnitev tega kazalnika se šteje vsaka vključitev oseb iz ciljne skupine javnega razpisa v dolgi
program socialne aktivacije. Vsak izbrani prijavitelj bo
moral v okviru sofinanciranega projekta vključiti 40 oseb
(tj. 20 oseb/1 dolgi program socialne aktivacije).
4.3.2. Delež oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje,
pridobivanje kvalifikacije ali v zaposlitev ob izhodu
»Vključenost v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu« pomeni, da se bodo osebe bodisi registrirale v evidenci brezposelnih oseb, ki jo vodi Zavod
RS za zaposlovanje, bodisi vključile v programe usposabljanja ali izobraževanja, v program za pridobivanje
kvalifikacij – potrditev neformalno pridobljenih znanj, ali
pa se bodo zaposlili v okviru programov, ki so predvideni
v ukrepih aktivne politike zaposlovanja, zaščitenih delovnih okoljih, v okviru javnih del ali na običajnem trgu dela.
Na ravni javnega razpisa je predvideno, da bo vsaj
25 % oseb po končanju dolgega programa socialne aktivacije vključenih v aktivno iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev. Izbrani prijavitelji so dolžni spremljati uspešnost
realizacije predvidenega kazalnika 4 tedne po zaključku dolgega programa socialne aktivacije. Podrobnejša
navodila glede spremljanja kazalnikov bodo podana v
posebnih navodilih ministrstva za izvajanje projektov,
izbranih na tem javnem razpisu.
5 Ciljna skupina javnega razpisa: ciljna skupina javnega razpisa so osebe mlajše od 49 let, ki so v zadnjih
24 mesecih najmanj 12-krat prejele denarno socialno
pomoč (v nadaljevanju: DSP).
6 Način izvedbe ter obvezne vsebine dolgega programa socialne aktivacije
6.1 Način izvedbe
Prijavitelj mora v okviru prijavljenega projekta izvesti 2 dolga programa socialne aktivacije z vsemi
obveznimi moduli, opredeljenimi v 6.2 poglavju tega
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javnega razpisa, pri čemer se aktivnosti drugega dolgega programa socialne aktivacije ne smejo pričeti
pred končanjem modula IV. prvega dolgega programa
socialne aktivacije.
Prijavitelj mora v okviru izvedbe enega dolgega
programa socialne aktivacije vključiti 20 oseb iz ciljne
skupine (v nadaljevanju: udeleženci). Dolgi program
socialne aktivacije se mora izvajati v okviru dovoljene
višine finančnih sredstev, opredeljene v 9.3 poglavju
tega javnega razpisa. Prijavitelj je dolžan v času izvedbe
modula I. in modula II. morebiten izstop udeležencev
iz dolgega programa socialne aktivacije nadomestiti z
novimi osebami iz ciljne skupine, tako da bo število udeležencev znašalo 20 oseb.
V primeru, da bo od modula III. dalje v dolgi program socialne aktivacije vključenih manj kot 15 udeležencev, se finančna sredstva prijavitelja, opredeljena
v pogodbi o sofinanciranju, proporcionalno znižajo po
sledeči lestvici:
št. udeležencev

Odstotek ( %) znižanja finančnih
sredstev prijavitelja, predeljenih
v pogodbi o sofinanciranju, glede
na št. udeležencev
15–20
0%
13–14
za 4 %
11–12
za 8 %
9–10
za 12 %
7–8
za 16 %
5–6
za 20 %
manj kot 5
dolgi program socialne aktivacije se
ne sofinancira
Znižanje finančnih sredstev prijavitelja ne sme posegati v pravice oziroma upravičene stroške, ki po tem
javnem razpisu pripadajo udeležencem (navedeni v
11 poglavju tega javnega razpisa) kakor tudi ne v samo
vsebino, obseg in kvaliteto izvedbe obveznih modulov
dolgega programa socialne aktivacije.
6.2 Obvezne vsebine
Prijavitelj mora v okviru prijavljenega projekta za
udeležence razviti in izvajati naslednje obvezne vsebine
dolgega programa socialne aktivacije, ki jih sestavljajo
spodaj navedeni moduli:
I. Modul I: Uvodni modul
– Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 160 ur.
Posamezni udeleženec mora biti vključen v modul I.
najmanj 5 ur dnevno, 5 dni v tednu.
– Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno
individualno delo z udeleženci.
– Predvidene vsebine:
Spoznavanje in motiviranje udeležencev, krepitev
njihove samopodobe, ugotavljanje potreb udeležencev,
vzpostavitev dinamike in vsakodnevne rutine skupine,
vzpostavitev urnika in prilagoditev udeležencev nanj,
obiski predstavnikov različnih institucij in organizacij kot
npr. zdravstveni domovi s preventivnimi zdravstvenimi
programi ali predstavitev potencialnih delodajalcev v regiji/regijski enoti ter obiski različnih ustanov v regiji/regijski enoti s strani udeležencev (npr. knjižnica, referenčna
ambulanta v zdravstvenem domu, karierni center, gledališče, muzej, galerija, telovadno društvo ipd).
Prijavitelj mora v okviru tega modula skupaj z udeležencem pripraviti individualni izvedbeni načrt, ki se
nanaša na udeleženčevo vlogo v izbranem dolgem programu socialne aktivacije. Vsebina in postopek priprave
individualnega izvedbenega načrta, spremljanje in poročanje glede napredka udeleženca v dolgem programu
socialne aktivacije ter postopki glede vnosa podatkov
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o udeležencih v posebno aplikacijo, bodo podrobno
določeni v posebnih navodilih ministrstva za izvajanje
projektov, izbranih na tem javnem razpisu.
II. Modul II: Načrtovalni modul:
– Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 160 ur.
Posamezni udeleženec mora biti vključen v modul II.
najmanj 5 ur dnevno, 5 dni v tednu.
– Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno
individualno delo z udeleženci.
– Predvidene vsebine:
Predstavitev nabora možnih (delovnih) aktivnosti
znotraj izbranega dolgega programa socialne aktivacije,
ki se povezujejo z ugotovljenimi izhodiščnimi znanji in
kompetencami ter potrebami tako udeležencev kot tudi
celotne skupine, predstavitev različnih vidikov in ciljev
(delovnih) aktivnosti v povezavi s socialno aktivacijo in
približevanjem trgu dela, predstavitev načrtovanih (delovnih) aktivnosti programa in morebitnih produktov/storitev v regiji/regijski enoti ali širše.
III. Modul III: Izvedbeni modul
– Čas trajanja: 8 mesecev v obsegu najmanj 960 ur.
Posamezni udeleženec mora biti vključen v modul III.
najmanj 6 ur dnevno, 5 dni v tednu, razen v zadnjem
mesecu izvedbe tega modula, ko mora biti prisoten
4 ure, 5 dni v tednu.
– Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno
individualno delo z udeleženci.
– Predvidene vsebine:
Izvedba (delovnih) aktivnosti, izbranih v modulu II.,
učenje skozi delo, sodelovanje s morebitnimi projektnimi partnerji ali drugimi deležniki v regiji/regijski enoti,
priprava in izdelava končnih produktov/storitev, predstavitev izvedenih (delovnih) aktivnosti programa in
morebitnih produktov/storitev v regiji/regijski enoti ali
širše.
IV. Modul IV: Pripravljalni modul
– Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 50 ur.
Posamezni udeleženec mora biti vključen v modul VI.
najmanj 2 uri dnevno, 5 dni v tednu.
– Poteka istočasno z zaključkom modula III.
(v zadnjem mesecu modula III. se vzporedno izvaja
modul IV.).
– Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno
individualno delo z udeleženci.
– Predvidene vsebine:
Pogovori v skupini glede možnosti izhodov iz dolgega programa socialne aktivacije, predstavitev danih
možnosti, vprašanje iskanja zaposlitve, kontakti s potencialnimi delodajalci v regiji/regijski enoti ali širše. Individualni pogovori s posameznimi udeleženci in dopolnitev
individualnega izvedbenega načrta z informacijami glede načrtovanega izhoda in aktivnosti vezanimi na izhod.
Obisk strokovnih delavcev ZRSZ, obisk potencialnih delodajalcev. Iskanje izhodov za posameznika in priprava
končnih poročil individualnega izvedbenega načrta za
posameznega udeleženca.
V. Modul V: Spremljanje udeležencev po koncu
programa
– Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 84 ur.
– Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno
individualno delo z udeleženci.
– Predvidene vsebine/obvezne vsebine:
Srečanja celotne skupine, podpora in usmerjanje
pri navezovanju stikov s strokovnimi delavci na ZRSZ,
CSD ter potencialnimi delodajalci. Spodbujanje udeležencev k aktivnemu pristopu bodisi iskanja zaposlitve,
izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij ali v zaposlitev.
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V okviru izvedbe dolgega programa socialne aktivacije mora prijavitelj pri izvedbi vseh zgoraj navedenih
modulov sodelovati s koordinatorjem socialne aktivacije3, po potrebi in v dogovoru z njim pa tudi s strokovnim
delavcem na ZRSZ in CSD.
7 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam oziroma
v projektnem partnerstvu z drugimi pravnimi subjekti, za
katere meni, da bi lahko pripomogli h kvalitetnejši izvedbi
projekta. Projektni partnerji se lahko vključijo v izvajanje
aktivnosti projekta le v okviru izvedbe modula III. V kolikor
se na javni razpis prijavi projektno partnerstvo, prijavo odda
samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec projekta. Projektno partnerstvo lahko sestavljajo največ tri pravne osebe
– tj. prijavitelj in največ dva projektna partnerja.
V primeru izbora projektnega partnerstva na javnem razpisu Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom
podpiše zgolj prijavitelj (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o
sofinanciranju). Prijavitelj je dolžan v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju operacije ministrstvu predložiti tudi podpisan partnerski sporazum, ki je obvezna
priloga razpisne dokumentacije (Priloga št. 2: Vzorec
partnerskega sporazuma). V partnerskem sporazumu, ki
ga prijavitelj podpiše z vsakim projektnim partnerjem, so
opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti projektnega partnerstva pri izvedbi izbranega projekta.
7.1 Upravičen prijavitelj
Prijavitelj mora na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. Je pravna oseba zasebnega ali javnega prava s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima v ustanovitvenem
aktu določeno neprofitno delovanje, premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja za
opravljanje osnovne dejavnosti oziroma ne deli dobička
ali presežka prihodkov nad odhodki, temveč ga vlaga v
razvoj dejavnosti (prijavitelj mora k prijavi priložiti kopijo
ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta, iz katerega je razvidno neprofitno delovanje
pravne osebe v kolikor le-ta ni javno dostopen na spletni
strani Poslovnega registra Slovenije – AJPES, dokazilo:
Priloga št. 7: Kopija ustanovitvenega akta ali drugega
ustreznega temeljnega akta).
2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti
za izvedbo projekta.
3. Ima poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave
na javni razpis.
4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
5. Nima neporavnanih obveznostih (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske
politike) do ministrstva ob prijavi na javni razpis, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva
ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim
izvršilnim naslovom.
V primeru, da prijavitelj na javnem razpisu kandidira
brez projektnih partnerjev, mora izpolnjevati še naslednji
pogoj:
3
S ciljem zagotovitve celostne obravnave socialno izključenih oseb je v okviru operacije: »Razvoj in vzpostavitev
celovitega sistema socialne aktivacije« vzpostavljen sistem
socialne aktivacije z delovanjem enotne vstopne točke na
vseh 62 CSD v Sloveniji, podprtih z vzpostavitvijo 15 regionalnih mobilnih enot, v katerih bo delovalo 48 koordinatorjev
socialne aktivacije.
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6. Je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana za opravljanje dejavnosti, ki se bo izvajala v okviru
prijavljene vsebine modula III. (prijavitelj mora k prijavi
priložiti kopijo ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta, iz katerega je razvidna SKD
klasifikacija dejavnosti, ki se bo izvajala v okviru prijavljene vsebine modula III. v kolikor le-ta ni razvidna
iz Poslovnega registra Slovenije – AJPES, dokazilo:
Priloga št. 7: Kopija ustanovitvenega akta ali drugega
ustreznega temeljnega akta).
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od
točke 1 do točke 6) prijavitelj podpiše Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih
pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih
pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa
pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih
evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj
navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
7.2 Upravičeni projektni partnerji
Vsak projektni partner mora na dan prijave na javni
razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. Je pravna oseba javnega ali zasebnega prava s
sedežem v Republiki Sloveniji.
2. Je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana za opravljanje dejavnosti, ki jo bo izvajal v okviru
prijavljene vsebine modula III. (projektni partner mora k
prijavi priložiti kopijo ustanovitvenega akta ali drugega
ustreznega temeljnega akta, iz katerega je razvidna
SKD klasifikacija dejavnosti, ki se bo izvajala v okviru
prijavljene vsebine modula III. v kolikor le-ta ni razvidna
iz Poslovnega registra Slovenije – AJPES, dokazilo:
Priloga št. 7: Kopija ustanovitvenega akta ali drugega
ustreznega temeljnega akta)
3. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti
za izvedbo projekta.
4. Ima poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave
na javni razpis.
5. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
6. Nima neporavnanih obveznostih (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske
politike) do ministrstva ob prijavi na javni razpis, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva
ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim
izvršilnim naslovom.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od
točke 1 do točke 6) vsak projektni partner podpiše Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in
sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem
javnem razpisu.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa
pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih
evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko vsak projektni
partner navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za
prijavitelja oziroma projektne partnerje, lahko ministrstvo
zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
7.3 Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
1. Projekt je skladen s cilji na ravni OP EKP
2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne
osi oziroma 9.1 prednostne naložbe, kot navedeno v
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poglavju 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 2:
Prijavnica).
2. Projekt prispeva k doseganju rezultata 9.1.2
specifičnega cilja prednostne naložbe, kot navedeno
v poglavju 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 2:
Prijavnica).
3. Opredeljenost projekta v okviru obdobja upravičenosti ter njegova realna izvedljivost v obdobju za
katerega velja podpora – projekt upošteva aktivnosti ter
časovni in finančni okvir, določen s tem javnim razpisom
(dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica).
4. Ustreznost in sposobnost prijavitelja oziroma
projektnega partnerstva za izvedbo projekta (dokazilo:
Obrazec št. 2: Prijavnica).
5. Projekt prijavitelja predvideva ustrezno ciljno skupino, kot sledi iz poglavja 5 javnega razpisa (dokazilo:
Obrazec št. 2: Prijavnica).
6. Projekt je skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk (dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica).
7.4 Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
1. Prijavitelj mora imeti zagotovljene ustrezne prostore v katerih se bodo izvajali obvezni moduli dolgih
programov socialne aktivacije. Skupna kvadratura notranjih prostorov mora znašati vsaj 90 m², pri čemer
mora biti vsaj en prostor namenjen skupinski izvedbi
obveznih modulov dolgih programov socialne aktivacije,
en manjši prostor namenjen individualnemu svetovanju
ter sanitarije. Prostori morajo imeti zagotovljeno dnevno
svetlobo, ustrezno zračenje ter temperaturo v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo pri delu. Prostor mora biti ves
čas izvajanja dolgih programov socialne aktivacije čist
in urejen (dokazili: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Priloga
št. 12: Pogodba o lastništvu prostorov oziroma najemna
pogodba za celotno obdobje izvajanja projekta iz katere
so razvidni zgoraj navedeni pogoji).
2. Lokacija prostorov, v katerih se bodo izvajali
obvezni moduli dolgega programa socialne aktivacije,
mora biti udeležencem dostopna z javnim prevozom
(največ 15 minut peš od postajališča javnega prevoza).
V nasprotnem primeru je prijavitelj vsem udeležencem
dolžan zagotoviti prevoz od postajališča javnega prevoza do lokacije prostorov, kjer se bodo izvajali obvezni
moduli dolgega programa socialne aktivacije (dokazilo:
Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
3. Prijavitelj mora v prostorih, v katerih se bodo
izvajali obvezni moduli dolgega programa socialne aktivacije, zagotoviti najmanj 1 računalnik z internetno
povezavo, ki ga bodo lahko uporabljali udeleženci dolgega programa socialne aktivacije (dokazilo: Obrazec
št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev).
4. Prijavljeni projekt mora vsebovati vse obvezne
module dolgega programa socialne aktivacije v skladu s
časovnimi določili, ki so določeni v poglavju 6.2 javnega
razpisa in se ne sme izvajati kot del javne službe (dokazili: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 5: Izjava
projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev).
5. Prijavitelj mora začeti z izvajanjem obveznih modulov dolgega programa socialne aktivacije najkasneje
1 mesec po podpisu pogodbe o sofinanciranju (dokazilo:
Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
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6. V okviru projekta mora biti za udeležence zagotovljeno brezplačno izvajanje vseh obveznih modulov, ki se
bodo izvajali v okviru prijavljenega projekta (dokazili: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev in Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
7. V primeru projektnega partnerstva, se bodo projektni partnerji vključili v izvajanje aktivnosti projekta
zgolj v okviru izvedbe modula III. dolgega programa
socialne aktivacije (dokazilo: Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
8. Prijavitelj mora voditi evidenco in dokumentacijo
o delu z udeleženci. Vso to dokumentacijo mora hraniti
skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
9. Prijavitelj mora udeležence v času trajanja dolgega programa socialne aktivacije zavarovati za invalidnost in smrt skladno z veljavno zakonodajo, pri čemer
strošek navedenega zavarovanja ni upravičen strošek
javnega razpisa in ga prijavitelj krije sam (dokazilo:
Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
10. Prijavitelj mora udeležencem dnevno in v gotovini, izplačevati denarno nagrado, stroške prevoza ter
stroške za prehrano skladno s pravili Sklepa o določitvi
višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim v poskusno izvajanje programov
socialne aktivacije (Priloga št: 3: Sklep ministrstva) in o
tem voditi ustrezno dokumentacijo na način in kot bo
določeno v posebnih navodilih ministrstva za izvajanje
projektov, izbranih na tem javnem razpisu (dokazilo:
Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
11. Prijavitelj mora v okviru izvedbe obveznih modulov dolgega programa socialne aktivacije sodelovati s
koordinatorjem socialne aktivacije, po potrebi in v dogovoru z njim pa tudi s strokovnim delavcem na ZRSZ in
CSD (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
12. Prijavitelj mora v okviru izvedbe enega dolgega
programa socialne aktivacije vključiti 20 oseb iz ciljne
skupine, pri čemer je dolžan v času izvedbe modula I.
in modula II. morebiten izstop udeležencev iz programa
nadomestiti z novimi osebami iz ciljne skupine, tako da
bo število udeležencev usposabljanja znašalo 20 oseb.
O izstopu mora najkasneje v roku 3 delovnih dni pisno
obvestiti koordinatorja socialne aktivacije z namenom
čim hitrejše nadomestitve nove osebe iz ciljne skupine,
ki bi se vključila v dolgi program socialne aktivacije (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev).
13. Prijavitelj mora v okviru prijavljenega projekta
izvesti 2 dolga programa socialne aktivacije z vsemi obveznimi moduli, pri čemer se aktivnosti drugega dolgega
programa socialne aktivacije ne smejo pričeti pred končanjem modula IV. prvega dolgega programa socialne
aktivacije (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o
izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
14. Prijavitelj, in v primeru projektnega partnerstva,
vsi projektni partnerji, bodo pri izvedbi projektnih aktivnosti upoštevali etična načela na področju socialnega
dela (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec
št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev).
15. Prijavitelj lahko prijavi največ 6 projektov, in sicer pod naslednjimi pogoji:
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a.) Prijavitelj lahko kandidira v največ 3 regijah/regijskih enotah ter
b.) Prijavitelj lahko znotraj iste regije /regijske enote
izvaja največ 2 projekta
(dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
16. Projektna partnerja lahko kandidirata kot partnerja pri več prijaviteljih ne glede na regijo/regijsko
enoto izvajanja dolgega programa socialne aktivacije
(Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
17. Prijavitelj ne more biti hkrati projektni partner
drugega prijavitelja ne glede na regijo/regijsko enoto
izvajanja dolgega programa socialne aktivacije (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev).
18. V okviru prijavljenega projekta mora imeti prijavitelj na dan prijave na javni razpis zaposleno vsaj
1 osebo, ki bo opravljala delo strokovnega vodje dolgega programa socialne aktivacije in izpolnjuje sledeče pogoje glede izobrazbe, delovne dobe in delovnih izkušenj:
– zaključeno vsaj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni
program oziroma 2. bolonjska stopnja) in
– najmanj 5 let delovne dobe, od tega vsaj 2 leti
delovnih izkušenj na področju dela z osebami iz ciljne
skupine in na področju izvajanja primerljivih programov s
področja dviga socialnih kompetenc ali dviga zaposljivosti
oziroma približevanja vstopu na trg dela (dokazila: Priloga
št. 8: Potrdilo o zahtevani izobrazbi za strokovnega vodjo,
Priloga št. 9: Življenjepis (CV) strokovnega vodje (iz katerega morata biti razvidna pogoja glede delovne dobe in
delovnih izkušenj) ter Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o
izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
19. V okviru prijavljenega projekta morajo ostale
sodelujoče osebe, ki bodo v okviru projekta nastopale
kot strokovni sodelavci, bodisi pri prijavitelju in, v primeru
projektnega partnerstva, pri projektnih partnerjih, izpolnjevati sledeče pogoje glede delovnih izkušenj oziroma
strokovni usposobljenosti:
– najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju dela
z vsebinami, ki se bodo izvajale v okviru prijavljenega
projekta (dokazilo: Priloga št.10: Življenjepis (CV) strokovnega sodelavca (iz katerega mora biti razviden pogoj
glede delovnih izkušenj za strokovnega sodelavca) ter
Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in/ali Obrazec št. 5: Izjava
projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev).
20. Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva,
vsi projektni partnerji, morajo, v primeru morebitne zamenjave strokovnega vodje dolgega programa socialne
aktivacije ali ostalih strokovnih sodelavcev, zagotoviti
njihovo nadomestitev s kadrom, ki izpolnjujejo enake
pogoje glede izobrazbe, delovne dobe in delovnih izkušenj (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec
št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev).
21. Prijavitelj in v primeru projektnega partnerstva,
vsi projektni partnerji, niso prejeli drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki
so predmet tega javnega razpisa in so upravičeni do
povračila v primeru izbora na tem javnem razpisu (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 5: Izjava
projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev).
22. Prijavitelj je ministrstvo zaprosil za sredstva na
način, kot je določeno v poglavjih 8, 9.3, 10, 11 in 12.1
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tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
23. Vključevanje oseb iz ciljne skupine v projektne
aktivnosti ne sme biti pogojeno s članstvom pri prijavitelju in, v primeru projektnega partnerstva, pri vseh
projektnih partnerjih (dokazili: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
in Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
24. Prijavitelj mora pri izvedbi dolgih programov socialne aktivacije zagotavljati varnost in zdravje pri delu v
skladu z veljavnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu
(dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
25. Prijavitelj mora udeležence pred nastopom v
dolgi program socialne aktivacije seznaniti z ukrepi,
predpisanimi za varno delo, in jih usposobiti za varno
delo pri čemer strošek usposabljanja za varno delo ni
upravičen strošek po tem javnem razpisu in ga mora
prijavitelj kriti sam (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja splošnih in
specifičnih pogojev prijavitelja in, v primeru projektnega
partnerstva, vsakega projektnega partnerja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila, lahko pa
navedene podatke preveri tudi na terenu.
7.5 Sodelovanje z deležniki v regiji/regijski enoti
(t. i. pridruženi partnerji)
V projektu je zaželeno sodelovanje z različnimi deležniki v regiji/regijski enoti. To pomeni sodelovanje prijavitelja in, v primeru projektnega partnerstva, projektnih
partnerjev, z drugimi pravnimi osebami ne glede na status in pravno obliko (t. i. pridruženi partnerji). To so lahko
npr. občine, (socialna) podjetja, izobraževalne ustanove,
nevladne organizacije ali katerikoli drugi pravni subjekti
za katere prijavitelj ne bo uveljavljal stroškov v okviru
prijavljenega projekta, lahko pa le-ti s svojo dejavnostjo
in vlogo v regiji/regijski enoti pripomorejo k uspešnejši
izvedbi prijavljenega projekta.
Sodelovanje prijavitelja s pridruženimi partnerji je
zaželeno in bo pri ocenjevanju prijavljenih projektov
upoštevano. Prijavitelj lahko v projektu sodeluje z več
pridruženimi partnerji (dokazilo: Priloga št. 13: Pismo o
nameri ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje sodelovanje s pridruženimi partnerji).
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8 Obdobje in regija izvajanja
8.1 Regija izvajanja projektov
Izbrani projekti se bodo izvajali tako na območju
KRVS kot na območju KRZS in sicer se predvideva,
da se bo predvidoma 22 projektov izvajalo v KRVS ter
predvidoma 18 projektov v KRZS.
Izbrani prijavitelji bodo projekte izvajali v 15 regijah/regionalnih enotah, kot jih predvideva nova reorganizacija CSD in so podrobneje predstavljene v tabeli,
ki je Priloga št. 5 tega javnega razpisa. Iz nje je tudi
razvidno koliko dolgih programov socialne aktivacije se
bo izvajalo v posamezni regiji/ regijski enoti in katere
kraje/občine le ta zajema4.
8.2 Trajanje oziroma časovna omejitev projektov
Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS in proračuna RS, se morajo pričeti izvajati z
dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju in končati najkasneje do 30. 6. 2019.
9 Financiranje
9.1 Način financiranja
Javni razpis za izbor operacij delno financira
Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega
sklada (v nadaljevanju: ESS). Namenska sredstva
ESS predstavljajo 80 % celotnih upravičenih javnih
izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska
sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške
projekta.
Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih
izdatkih je 80 %.
Projekti bodo sofinancirani v višini 100 % upravičenih stroškov. Neupravičene stroške krije upravičenec
sam.
9.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta
2017, 2018 in 2019 znaša 7.600.000 EUR, od tega je
4.180.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 3.420.000,00 EUR za sofinanciranje
projektov v KRZS. Sredstva med kohezijskima regijama
niso prenosljiva.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni konstrukciji:

2017

2018

2019

SKUPAJ

160133 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-V-EU

636.952,38

1.910.857,14

796.190,48

3.344.000

160134 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-V-SLO

159.238,10

477.714,28

199.047,62

836.000

SKUPAJ KRVS

796.190,48

2.388.571,42

995.238,10

4.180.000

160135 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-Z-EU

521.142,86

1.563.428,57

651.428,57

2.736.000

160136 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-Z-SLO

130.285,71

390.857,15

162.857,14

684.000

SKUPAJ KRZS

651.428,57

1.954.285,72

814.285,71

3.420.000

SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE (KRVS+KRZS)

1.447.619,05

4.342.857,14

1.809.523,81

7.600.000

EU DEL 80 %

1.158.095,24

3.474.285,71

1.447.619,05

6.080.000

289.523,81

868.571,43

361.904,76

1.520.000

SLO DEL 20 %

4
Število dolgih programov socialne aktivacije in kraji/občine so bile določene ob upoštevanju analize prejemnikov DSP
v posameznih regijah/regijskih enotah, upoštevanju razporeditve koordinatorjev socialne aktivacije na regijske mobilne enote, upoštevanju geografskih značilnosti RS ter razdelitve finančnih sredstev glede na posamezno kohezijsko regijo, kot jih
določa OP EKP.
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Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne konstrukcije, in sicer ob pogoju, da bodo
za to zagotovljena proračunska sredstva.
9.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo posamezni projekt financiralo do največ 190.000,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja,
pri čemer vrednost posameznega dolgega programa
socialne aktivacije ne sme presegati 95.000,00 EUR.
V okviru prijavljenega projekta mora prijavitelj izvesti
2 dolga programa socialne aktivacije.
9.4 Državna pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance št.: 4404/2017/2 z dne 25. 1. 2017, operacija ne predstavlja
državne pomoči po pravilu »de minimis«.
10 Obdobje upravičenosti stroškov
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma projektnemu
partnerju nastali v obdobju od datuma podpisa pogodbe
o sofinanciranju do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, tj. do 30. 6. 2019 in jih bo prijavitelj oziroma projektni partner plačal najkasneje do 31. 7. 2019.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, so proračunska leta 2017, 2018 in 2019. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do
31. 12. 2019.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo
na izvajanje projektov in so za to zagotovljena sredstva
kohezijske politike v proračunu RS.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje o
podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-
skladi.si/sl/ekp/navodila.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju se ne more sklicevati na
spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine,
ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev
njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih
okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih navodilih OU.
11 Upravičene aktivnosti in upravičenost stroškov
11.1 Upravičene aktivnosti
Do financiranja na podlagi predmetnega javnega
razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega javnega razpisa;
– so v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
11.2 Upravičeni stroški
Stroški in izdatki projektov v okviru tega javnega
razpisa so upravičeni do povračila v skladu s pravnimi
podlagami, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni
za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena,
za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so
bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah;
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– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičene stroške predstavljajo t. i. neposredni in
posredni stroški.
Med neposredne upravičene stroške štejemo stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta,
in sicer:
A) stroške plač in povračil v zvezi z delom (stroške
plač zaposlenih na projektu);
B) stroške storitev zunanjih izvajalcev;
C) stroški denarnih prejemkov, ki jih na osnovi Sklepa ministrstva pridobijo udeleženci dolgega programa
socialne aktivacije, in sicer:
– denarna nagrada,
– strošek za prevoz,
– strošek za prehrano.
V primeru, da so dejanski neposredni upravičeni
stroški nižji od odobrenih, je prijavitelj upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko porabljenih stroškov.
Posredni stroški so operativni stroški, ki nastanejo
oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta. Za posredne stroške se v okviru tega javnega
razpisa uporablja pavšalno financiranje, določeno z
uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij
stroška, in sicer vrednost stroškov pavšalnega financiranja ne sme presegati 15 % vseh upravičenih neposrednih stroškov plač. Dokazila o nastalih stroških in
izdatkih, za katere se uporablja pavšalno financiranje,
niso potrebna.
11.3 Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet sofinanciranja in jih krije prijavitelj oziroma projektni partner
sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz
naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– davek na dodano vrednost;
– stroški pavšalnega financiranja, če presegajo vrednost 15 % vseh upravičenih stroškov plač in drugih
povračil stroškov v zvezi z delom;
– nakup rabljene opreme;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če so zakonsko obvezne za upravičenca);
– letne stimulacije in druge nagrade, različne bonitete in solidarnostne pomoči;
– zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene;
– odpravnine (razen v skladu z 79. členom ZDR-1);
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz
javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta financirani iz drugih javnih virov;
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinanciranju prijavljenega projekta ter
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji prijavljenega projekta.
11.4 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določeni v Navodilih posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju
operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike za
obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju navodila PO, dostopna na:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/) ter Navodilih organa upravljanja o
upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju navodila OU o upravičenih stroških, dostopna na:
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
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11.5 Načini določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in
nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in
plačane stroške (izdatke).
Ministrstvo bo projektom, ki bodo izpolnjevali vse
pogoje tega javnega razpisa in bodo v postopku ocenjevanja po merilih za izbor dosegli najvišje število točk, dodelilo sredstva za stroške plač, stroške storitev zunanjih
izvajalcev, denarno nagrado, stroške za prevoz, stroške
za prehrano ter posredne stroške po pavšalni stopnji.
Skupna vrednost spodaj navedenih stroškov, ki so
v okviru tega javnega razpisa upravičeni za izvedbo
enega dolgega programa socialne aktivacije z vsemi
obveznimi moduli, ne sme presegati 95.000,00 EUR.
A. Stroški plač
Stroški plač in drugih povračil v zvezi z delom so
namenjeni kritju stroškov plač zaposlenih na projektu. V
okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani stroški
strokovnemu vodji projekta ter, v kolikor prijavitelj tako
navede v vlogi na javni razpis (Obrazec št. 2: Prijavnica),
tudi ostalim strokovnim sodelavcem.
Obvezno:
V okviru projekta mora biti obvezno prijavljena najmanj 1 zaposlitev za polni delovni čas, in sicer za:
– strokovnega vodjo projekta, ki mora opravljati vsaj
naslednje delovne naloge: strokovno vodenje projekta,
koordinacija aktivnosti projekta, priprava vsebine in izvajanje obveznih modulov dolgega programa socialne
aktivacije, nadzor nad izvajanjem projekta, aktivno sodelovanje s koordinatorjem socialne aktivacije, strokovnimi sodelavci na CSD, ZRSZ, potencialnimi delodajalci
ter drugimi deležniki v regiji/regijski enoti, poročanje in
priprava poročil, komunikacija s projektnimi partnerji in
ministrstvom ipd.
Opcijsko:
V okviru projekta je predvideno, da bodo delo opravljali tudi strokovni sodelavci na projektu. Prijavitelj in,
v primeru projektnega partnerstva, projektni partnerji,
lahko v okviru prijavljenega projekta predvidijo plačilo
za njihovo delo bodisi v okviru stroška plač ali v okviru
stroška storitev zunanjih izvajalcev, vendar pod pogoji,
ki so določeni v točki B. tega poglavja javnega razpisa.
B. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so namenjeni kritju stroškov dela zunanjih izvajalcev prijavljenega projekta in so za projekt nujno potrebni. Sklepanje
podjemnih in avtorskih pogodb z svojimi zaposlenimi v
prijavljenem projektu ali s projektnimi partnerji je neupravičen strošek. Prav tako je strošek neupravičen, če
je zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali zakoniti zastopnik
upravičenca ali njegov družinski član, kar velja tako za
prijavitelja kot za projektne partnerje.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so:
– svetovalne in nadzorne storitve (pravno, finančno,
trženjsko ipd. svetovanje, storitve inženiringa);
– stroški zunanjih izvajalcev vsebin, ki nastanejo
po sklenjeni pogodbi (delo strokovnih sodelavcev na
projektu, izobraževanja, tečaji, delavnice ipd.);
– stroški za administrativno tehnične storitve (npr.
uporaba zunanjih računovodskih storitev).
Izbrani prijavitelji bodo pri porabi sredstev javnega
razpisa zavezani spoštovati tudi pravila javnega naročanja, in sicer:
– obvezna uporaba pravil javnega naročanja v primeru, ko so prejemniki sredstev k temu zavezani skla-
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dno z 9. členom veljavnega Zakona o javnem naročanju
(ZJN-3);
– omejena uporaba pravil javnega naročanja v primerih, ki jih določa 23. člen ZJN-3.
Podrobneje so zahteve glede upoštevanja ZJN-3
določene v Navodilih posredniškega organa MDDSZ
upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih
na http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/.
C. Stroški denarnih prejemkov, ki jih na osnovi Sklepa ministrstva pridobijo udeleženci dolgega programa
socialne aktivacije, in sicer:
– denarna nagrada
Udeleženci dolgega programa socialne aktivacije
v času vključenosti v program pridobijo pravico do denarne nagrade glede na število ur dejanske prisotnosti
v programu. Prisotnost v programu se izkazuje s potrjeno listo prisotnosti s strani izbranega prijavitelja, ki je
priloga Pogodbe o vključitvi osebe v poskusno izvajanje
programa socialne aktivacije (Priloga št. 4).
Višina denarne nagrade znaša 0,80 evrov na uro
dejanske prisotnosti v programu.
– stroški za prevoz
Stroški za prevoz pripadajo udeležencu dolgega
programa socialne aktivacije katerega kraj stalnega ali
začasnega prebivališča je od kraja izvajanja aktivnosti
programa oddaljen najmanj en kilometer v eno smer.
Upošteva se kraj, ki je bližji kraju izvajanja aktivnosti
programa.
Za izračun višine stroška za prevoz se upošteva
najnižja cena vozovnice za javni prevoz.
Stroški za prevoz pripadajo udeležencu dolgega
programa socialne aktivacije za vsak dan dejanske prisotnosti v programu. Prisotnost v programu se izkazuje
s potrjeno listo prisotnosti s strani izbranega prijavitelja,
ki je priloga Pogodbe o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije (Priloga št. 4).
– stroški za prehrano
Udeleženec dolgega programa socialne aktivacije
lahko v času vključenosti v program pridobi pravico do
stroškov za prehrano.
Višina stroška za prehrano znaša 3,70 evrov na
dan dejanske prisotnosti v programu in je izplačana,
če je oseba v posameznem dnevu v programu prisotna
najmanj 4 ure. Prisotnost v programu se izkazuje s potrjeno listo prisotnosti s strani izbranega prijavitelja, ki je
priloga Pogodbe o vključitvi osebe v poskusno izvajanje
programa socialne aktivacije (Priloga št. 4).
Udeleženec dolgega programa socialne aktivacije
je upravičen do izplačila denarne nagrade, stroška za
prevoz in stroška za prehrano na podlagi podpisane
Pogodbe o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije (Priloga št. 4), ki jo ob vključitvi v
dolgi program socialne aktivacije podpišejo udeleženec
dolgega programa socialne aktivacije, izbrani prijavitelj
ter pristojna oseba ministrstva.
Vsa izplačila denarnih prejemkov izbrani upravičenec izplačuje v gotovini, in sicer dnevno, za vsak dan
dejanske prisotnosti, neposredno udeležencu dolgega
programa socialne aktivacije.
D. Stroški pavšalnega financiranja, določenega z
uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij
stroška
Stroški pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška,
so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi
operacije, in sicer v višini do 15 % vrednosti vseh upra-
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vičenih stroškov plač. Dokazila o nastalih stroških in
izdatkih, za katere se uporablja pavšalno financiranje,
niso potrebna.
12 Postopek izbora prijaviteljev
12.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 20. 3. 2017.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis predloži
največ šest vlog za sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj
predložil več vlog za sofinanciranje, bodo upoštevane
tiste vloge, ki bodo na ministrstvu evidentirane kot prve
prispele, sedma ter vse nadaljnje vloge se ne bodo
obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva
zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki
na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg
tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov
(CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi
oziroma Excelovi obliki posredovati tudi sledečo dokumentacijo: Obrazec št. 1, Obrazec št. 2 in Obrazec
št. 3.
Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis predložiti po
pošti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana – Slovenija, ali osebno v glavni pisarni na naslovu:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, vsak delovni
dan med 9. in 15. uro.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo
predložene osebno ali bodo prispele po pošti na zgoraj
navedeni naslov do vključno 20. 3. 2017 najkasneje do
15. ure.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka, ne
glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno
dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe.
Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se
ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika
ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga
na JR »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne
aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«.
Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec
za označbo vloge (Priloga št. 6: Označba vloge), ki
je del razpisne dokumentacije. Če ne bo uporabljen
obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati
vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo
vloge. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo
obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva
zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj in, v primeru
projektnega partnerstva, vsak projektni partner, strinja s
pogoji razpisa in merili za ocenjevanje, ki so navedeni v
poglavju 7 in 13 tega javnega razpisa.
12.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti
vlog in ocenjevanje
12.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisPin 96/15 – ZIPRS1617)
oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in
prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek
javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
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Odpiranje vlog bo potekalo dne 21. 3. 2017 ob 9. uri
v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana in bo
javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog ali če
se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno.
O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni dan pred
predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom
na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po
vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila
zapisnik.
12.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog
preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter
podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in
razpisni dokumentaciji, in ki ne vsebuje na e-nosilcu
(CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) podatkov
v Wordovi oziroma Excelovi obliki tudi: Obrazec št. 1,
Obrazec št. 2 in Obrazec št. 3.
Če prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva,
projektni partnerji, poslujejo z žigom, je le-ta obvezen
podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne
poslujejo, na mesta, določena za žig, navedejo: »Ne
poslujemo z žigom« ter k vlogi priložijo posebno izjavo
o neposlovanju z žigom (dokazilo: Priloga št. 11: Izjava
o neposlovanju z žigom). Prav tako je obvezen podpis
odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna
komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje
pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog
bo posredovan po navadni pošti na naslov prijavitelja
in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo
biti v tem času dostopni za dvig pošte.
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 ministrstvo prejelo v okviru tega
javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva
popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina
zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu
po elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega
dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na JR:
Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije
ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v
skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s
sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile
le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
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12.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno
popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za
kandidiranje na javni razpis in ocenila vlogo na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih 7 in 13 tega
javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj in, v primeru projektnega
partnerstva, vsak projektni partner, ne bo izpolnjeval
vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo vloga
zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi
meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili trije člani
strokovne komisije. Končna ocena strokovne 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
v posamezni regiji/regijski enoti dosegli minimalni kakovostni kriterij, ki znaša 48 točk. Če bo skupna vrednost predlaganih projektov, ki bodo v posamezni regiji/regijski enoti dosegli minimalni kakovostni kriterij presegla razpisano število predvidenih projektov za regijo/
regijsko enoto, bodo imeli prednost pri izboru projekti
z višjim številom točk. V primeru, da v posamezni regiji/regijski enoti noben prijavitelj nebi zbral zadostnega števila točk za dosego minimalnega kakovostnega
kriterija ali če za posamezno regijo/regijsko enoto ne
bo prispela nobena vloga, se finančna sredstva za to
regijo/regijsko enoto ne dodelijo, niti se ne prenesejo
za financiranje projektov v drugi regiji/regijski enoti.
Ministrstvo dopušča možnost, da bo v takem primeru ali v primeru, da bo minimalni kakovostni kriterij doseglo manj prijaviteljev, kot je za posamezno
regijo/regijsko enoto predvideno v Prilogi št. 5 tega
javnega razpisa, objavilo nov javni razpis za dodelitev
preostalih razpoložljivih sredstev tega javnega razpisa,
vendar le za tiste regije/regijske enote, v katerih se v
tem javnem razpisu finančna sredstva ne bodo dodelila
na način kot izhaja iz Priloge št. 5 tega javnega razpisa.
V primeru, da več prijaviteljev v posamezni regiji/regijski enoti doseže enako število točk, bodo imele
prednost pri izboru vloge, ki bodo prejele večje število
točk pri merilih 1., 3., 2., 5., in 4., in sicer v tem vrstnem
redu. V primeru, da bo število točk še vedno enako,
bodo vloge obravnavane po vrstnem redu prispelih
vlog.
V primeru, da prijavitelj zaradi katerih koli razlogov
odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju oziroma
pogodbe z njim ni mogoče skleniti v predpisanem roku,
se lahko za posamezno regijo/regijsko enoto izbere
vloga, ki je naslednja prejela najvišje število točk ob pogoju, da dosežejo minimalni kakovostni kriterij 48 točk.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog
oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta
niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja
zahteva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta. Komisija lahko prav tako
zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, za
katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja.
V primeru, da bo prijavitelj v prijavi kot upravičene
navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada, bo strokovna
komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo aktivnosti projekta ter finančnega
načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način,
ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
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Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi
dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, projektnih 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 strokovna
komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Poziv za posredovanje sprememb aktivnosti projekta
in finančnega načrta projekta ter dodatnih pojasnil se bo
prijaviteljem posredoval po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem obrazcu.
12.3 Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na
predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od nje pooblaščena
za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja
vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva
www.mddsz.gov.si in na spletni strani www.eu-skladi.si.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o sofinanciranju (Priloga št.1)
za celotno obdobje trajanja projekta. V primeru, da se
prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis
pogodbe o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
12.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva 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 pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
12.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu:
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_
objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
13 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici.
Ocenjevalna lestvica
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali
naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če ni pri posameznem merilu v razpisni dokumentaciji določen drugačen način ocenjevanja:
Št. točk
4
3
2
1
0

Ocena
povsem ustrezno
delno ustrezno
sprejemljivo
pogojno sprejemljivo
neustrezno/nesprejemljivo
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Največje skupno možno število doseženih točk
je 88. Sofinancirani bodo projekti, ki bodo v posamezni regiji/regijski enoti dosegli največje število točk ob
pogoju, da bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij
48 točk.
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
MERILO – merila so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji
1. USTREZNOST PROJEKTA
Projekt, ki bo pri kateri koli točki pri merilu ustreznosti projekta dosegel 0 točk, bo zavrnjen.

Maksimalno
št. točk
Možnih največ
28 točk

1.1 Utemeljitev projekta

4

1.2 Usklajenost projekta z namenom in cilji javnega razpisa

4

1.3 Ustreznost metod dela za doseganje ciljev javnega razpisa

4

1.4 Vključevanje oseb iz ciljne skupine

4

1.5 Zagotovitev dviga zaposljivosti za približevanje vstopu na trg dela

4

1.6 Finančna ustreznost

4

1.7 Učinek doseženih ciljev in rezultatov

4

2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
Projekt, ki bo pri merilu 2.1 dosegel 0 točk, bo zavrnjen

Možnih največ
12 točk

2.1 Skladnost in izvedljivost načrtovanih aktivnosti projekta

4

2.2 Usklajenost človeških virov z načrtovanimi aktivnostmi

4

2.3 Opredelitev tveganj in ukrepov za odpravo

4
Možnih največ
24 točk

3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
3.1 Izkušnje prijavitelja

4

3.2 Prisotnost in prepoznavnost prijavitelja v regiji/regijski enoti

4

3.3 Izkušnje projektnih partnerjev

4

3.4 Izkušnje zaposlenih in sodelujočih oseb na projektu

4

3.5 Jasna opredelitev vlog v projektu

4

3.6 Ustrezna opremljenost prostorov

4

4. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI

Možnih največ
12 točk

4.1 Zagotavljanje trajnosti projekta

4

4.2 Zagotavljanje trajnosti rezultatov projekta

4

4.3 Spremljanje oseb iz ciljnih skupin po izhodu iz dolgega programa socialne aktivacije

4
Možnih največ
12 točk

5. DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI
5.1 Sodelovanje z deležniki na trgu dela v regiji/regijski enoti

4

5.2 Sodelovanje z drugimi deležniki v regiji/regijski enoti

4

5.3 Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih praks z drugimi izvajalci dolgih programov socialne
aktivacije v regiji/regijski enoti ali na nacionalni ravni

4

Skupno število točk

88

14 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih
podatkov.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni
razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in
izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni
podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop
do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna 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 strokovne 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 ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v
spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije
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javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja,
v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili druge veljavne področne zakonodaje.
15 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev,
izbranih na javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje
revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe št. 1303/2013/EU in predpisi,
ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj,
izbran na tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati
dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v
obdobju dveh let od 31. decembra pa predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke
končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem
projektu pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako
je prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja
projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabo logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe št. 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva podrobneje v poglavju 16);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da
bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor
nad izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v
vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe št. 1303/2013/ES. Nadzor se izvaja s strani
PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega organa,
drugih nadzornih organov Republike Slovenije, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo projekta
Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, predstavnikov
Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in
Računskega sodišča RS ter s strani njihovih pooblaščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za potrebe
nadzora, revizij projekta in spremljanja porabe sredstev
ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom
predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;
– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije,
zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami,
ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v
okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo,
ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in
7. členom Uredbe 1303/2013 EU ter 7. in 8. členom
Uredbe 1304/2013/EU;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s
27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in
19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan
spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo določene v
pogodbi o sofinanciranju.
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Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge
prijaviteljev določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga št. 1). Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen, parafiran
s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma pooblaščene osebe.
Prijavitelj mora z vsakim projektnim partnerjem
skleniti partnerski sporazum, v okviru katerega morajo
biti opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti partnerjev pri izvedbi prijavljenega projekta in predstavlja
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma). Vzorec partnerskega sporazuma mora biti ob prijavi na javni razpis
izpolnjen in parafiran s strani odgovornih oseb prijavitelja in projektnih partnerjev oziroma pooblaščenih oseb.
16 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe št. 1303/2013/EU
(115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja
vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) ter navodilih PO.
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi
Evropskega socialnega sklada, je potrebno dosledno
uporabljati logotip Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, ter logotip Evropskega socialnega sklada in navesti, da projekt delno financirata
ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se
projekt financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje
tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno
vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti
in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«,
9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin
za približevanje trgu dela«.
Izbrani prijavitelji in, v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji morajo zagotoviti, da bodo vsi
subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju
iz Evropskega socialnega sklada.
17 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak,
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor
se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi
dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti
znani oziroma, da je posredoval neažurne, neresnične,
neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali
prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev
ministrstva o dodelitvi sredstev, bo izbrani prijavitelj/prejemnik sredstev dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva, v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od
dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev, do dneva
vračila v proračun Republike Slovenije.
18 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti www.mddsz.gov.si.
Dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti
na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: Javni razpis
za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih
programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« (za Polonco Jakob-Krejan). Odgovori
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na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom
bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.
si. Vprašanja je možno posredovati do 14. 3. 2017 zadnji
odgovori bodo objavljeni do 16. 3. 2017.
Ministrstvo bo organiziralo več informativnih delavnic za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje
predstavljen javni razpis. O datumu in lokacijah delavnic
bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani
ministrstva: www.mddsz.gov.si.
18.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, podpisati in ožigosati,
kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in priloge so
sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti k
prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom
prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji,
pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako
obvezni sestavni del vloge na javni razpis. Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena
v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po
vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
18.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
18.2.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem
obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in projektnih partnerjih
– Obrazec št. 2: Prijavnica
– Obrazec št. 3: Finančni načrt
– Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
18.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni
prilogi in so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma
– Priloga št. 3: Sklep o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim
v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije
– Priloga št. 4: Pogodba o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije
– Priloga št. 5: Razvrstitev programov v posamezne
regije/regijske enote
– Priloga št. 6: Označba vloge
18.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije
in jih morajo prijavitelji oziroma projektni partnerji priložiti sami
– Priloga št. 7: Kopija ustanovnega ali drugega
temeljnega akta za prijavitelja in, v primeru projektnega
partnerstva, vsakega projektnega partnerja (v kolikor
za izkazovanje zahtevanih pogojev ni dostopen v javni
evidenci AJPES)
– Priloga št. 8: Potrdilo o zahtevani izobrazbi za
strokovnega vodjo
– Priloga št. 9: Življenjepis (CV) strokovnega vodje
(iz katerega morata biti razvidna pogoja glede delovne
dobe in delovnih izkušenj)
– Priloga št. 10: Življenjepis (CV) strokovnega sodelavca (iz katerega mora biti razviden pogoj glede delovnih izkušenj za strokovnega sodelavca)
– Priloga št. 11: Izjava o neposlovanju z žigom
– Priloga št. 12: Pogodba o lastništvu prostorov
oziroma najemna pogodba za celotno obdobje izvajanja projekta
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– Priloga št. 13: Pismo o nameri ali drugo ustrezno
dokazilo, ki izkazuje sodelovanje s pridruženimi partnerji
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
Št. 35922-2/2017-3
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Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Agencija) na podlagi 97. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)
objavlja
javni razpis
za podelitev javnega pooblastila za izvajanje
monitoringa naravnih pojavov in monitoringa
stanja okolja
I. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje je v skladu s 96. in 97. členom
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15
in 30/16; v nadaljevanju: ZVO-1) in tretjega odstavka
14. člena Uredbe o organih v sestavi (Uradni list RS,
št. 35/15, 62/15 in 84/16) zadolžena za zagotavljanje
monitoringa naravnih pojavov in monitoringa stanja okolja. Izvajanje teh dveh vrst monitoringov lahko država
zagotavlja neposredno ali preko javnega pooblastila, ki
se ga podeli javnemu zavodu, ustanovljenemu za izvajanje teh vrst monitoringov oziroma nalog, ki ju tvorijo, in
ki se ga izbere na podlagi javnega razpisa.
Predmet razpisa je podelitev javnega pooblastila
za:
– Pripravo strokovnih geoloških podlag in analiz
kot dela monitoringa geoloških pojavov in monitoringa
stanja podzemnih voda.
II. Upravičenci do pridobitve javnega pooblastila:
upravičenec do pridobitve javnega pooblastila za pripravo strokovnih geoloških podlag in analiz kot dela monitoringa geoloških pojavov in monitoringa stanja podzemnih voda je javni zavod, ki je ustanovljen za ta namen
in izpolnjuje pogoje za podelitev javnega pooblastila.
III. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
Vlagatelj za pridobitev javnega pooblastila mora
vložiti vlogo za pridobitev pooblastila na obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi prilogami
in dokazili.
Vlagatelj mora za pridobitev javnega pooblastila
izpolnjevati naslednje pogoje:
a) mora biti javni zavod;
b) mora imeti sedež v Republiki Sloveniji;
c) je ustanovljen za pripravo strokovnih geoloških
podlag in analiz kot dela monitoringa geoloških pojavov
in monitoringa stanja podzemnih voda.
Pooblastilo se izdaja do 31. 12. 2023.
Pooblastilo se lahko odvzame v primerih, navedenih v razpisni dokumentaciji.
IV. Odločanje o ustreznosti vlog: strokovna komisija, imenovana s posebnim sklepom za odločanje o
ustreznosti vlog, bo tekom postopka javnega razpisa
strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge.
Javno pooblastilo bo podeljeno javnemu zavodu, ki bo
izpolnjeval vse zahtevane pogoje iz javnega razpisa ter
razpisne dokumentacije.
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V. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
do zaključka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija
je objavljena na spletni strani Agencije RS za okolje:
http://www.arso.gov.si/o %20agenciji/razpisi/
Vse ostale informacije v zvezi z javnim razpisom je
mogoče dobiti pri:
1. za pripravo strokovnih geoloških podlag in analiz
kot dela monitoringa geoloških pojavov: dr. Andrej Gosar, tel. 01/478-72-74,
2. za pripravo strokovnih geoloških podlag in analiz kot dela monitoringa stanja podzemnih voda: Katja
Buda, tel. 01/478-41-63.
VI. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na
naslov Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali jo osebno vložiti v vložišču
Agencije Republike Slovenije za okolje.
Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj navedeni
naslov prispela do petka, 24. februarja 2017, do 10. ure,
ne glede na način prispetja.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani:
– Ne odpiraj – vloga za javni razpis
– številka in datum javnega razpisa
– predmet javnega razpisa
– ime in naslov vlagatelja.
VII. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge
bodo neodprte vrnjene vlagateljem. Nepravilno označenih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala. Nepopolne vloge (tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevanih
razpisnih pogojev), ki v naknadno določenem roku ne
bodo ustrezno dopolnjene, bodo zavrnjene.
VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa: na podlagi
predloga komisije, odloči o podelitvi javnega pooblastila
generalni direktor Agencije Republike Slovenije za okolje z odločbo.
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 5100-1/2017-1

Ob-1298/17

Na podlagi 15. in 20. člena Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11
in 57/12 – ZPOP-1A), 8. člena Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 7. člena
in III. poglavja Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost
in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem
za spodbujanje znanosti z dne 6. 4. 2001 (v nadaljevanju: memorandum), 2. člena Pravilnika o postopkih
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16), (v
nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) ter na podlagi soglasja in usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, št. 510-39/2016/2 z
dne 27. 12. 2016 in št. 510-39/2016/3 z dne 23. 1. 2017,
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije objavlja
javni razpis
za podoktorske štipendije za raziskovalno delo
na Japonskem v letu 2017 za raziskovalce
iz Republike Slovenije
1. Predmet javnega razpisa: na podlagi Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Sloveni-
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je in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (v
nadaljevanju: JSPS), podpisan aprila 2001, JSPS vsako
leto zagotavlja podoktorske štipendije za raziskovalno
delo na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2017 sta za Slovenijo namenjeni 2 štipendiji.
2. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis: raziskovalni štipendiji sta namenjeni slovenskim podoktorskim
raziskovalcem (v nadaljevanju: prijavitelji) za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na
japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah (v nadaljevanju: japonska institucija). Od pridobitve doktorata ne
sme preteči več kot šest let.
3. Znanstvena področja: ni omejitve.
4. Trajanje raziskovalnega dela: od 12 do 24 mesecev.
5. Začetek raziskovalnega dela na Japonskem: kadarkoli do 30. 11. 2017.
6. Pogoji za prijavitelje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– doktorat znanosti (od pridobitve doktorata ne sme
preteči več kot 6 let, šteto do roka za oddajo prijav),
– prijavitelji, ki jim je bila v preteklosti že dodeljena
štipendija JSPS, ne morejo ponovno kandidirati,
– potrebno je vnaprejšnje pisno soglasje japonskega mentorja in japonske institucije o programu raziskovanja oziroma raziskovalnega dela na Japonskem.
7. Financiranje
Japonska (JSPS) v celoti financira podoktorski štipendiji in izbranemu prijavitelju krije:
– povratno letalsko vozovnico,
– mesečno nadomestilo v višini 362.000 Yen
(cca 3.000,00 EUR),
– nadomestilo za namestitev v enkratnem znesku
200.000 Yen (cca 1.700,00 EUR),
– nezgodno ter zdravstveno zavarovanje.
8. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijava vsebuje:
– prijavni obrazec v tiskani obliki (izvirnik, opremljen
z lastnoročnim podpisom) in na elektronskem nosilcu
podatkov (USB ključ, CD, DVD) v pdf formatu; obe obliki
prijavnega obrazca (tiskana in na elektronskem nosilcu
podatkov) morata biti vsebinsko popolnoma enaki,
– kopijo dokazila o doktoratu s prevodom v angleški
ali japonski jezik (overitev ni potrebna),
– priporočilno pismo slovenskega mentorja ali nadrejenega (velja tudi bivši mentor ali bivši nadrejeni) v
angleškem ali japonskem jeziku (izvirnik),
– pisno soglasje japonskega mentorja in japonske
institucije v angleškem ali japonskem jeziku (izvirnik).
Prijavo je treba podpisano dostaviti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem v
letu 2017 za raziskovalce iz Republike Slovenije«, s pripisanim imenom in priimkom ter naslovom prijavitelja, na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 28. aprila 2017
(upošteva se poštni žig) ali oddane v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije do vključno 28. aprila 2017.
V vsaki ovojnici je lahko le ena prijava.
Prijava se šteje za popolno, če je pravilno opremljena, pravočasno oddana, izpolnjena na predpisanem
prijavnem obrazcu, v predpisani obliki in vsebuje vse
zahtevane podatke, ki jih določa razpisna dokumentacija. Nepravočasnih, nepravilno opremljenih in nepopolnih
prijav Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju agencija) ne bo obrav-
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navala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene
prijaviteljem (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati
prijavitelja in se prijava odpre).
9. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo
4. maja 2017 ob 14. uri, v prostorih agencije.
10. Postopek, merila za pripravo prednostnega seznama in nominacija kandidatov
Postopek
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije je pooblastilo agencijo za objavo razpisne dokumentacije in izvedbo ocenjevalnega postopka,
na podlagi katerega bo agencija pripravila prednostni
seznam z dvema izbranima prijavama, ki ga bo posredovala Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo). Agencija
bo posredovala na ministrstvo tudi prijavi dveh izbranih
prijaviteljev.
Evalvacijo in prednostni seznam bo pripravilo neodvisno »Strokovno telo za ocenjevanje prijav slovenskih
raziskovalcev, ki se prijavljajo na tuje štipendije« (v nadaljevanju: strokovno telo), imenovano s strani Znanstvenega sveta agencije. Strokovno telo bo kot glavni
kriterij upoštevalo raziskovalno uspešnost prijavitelja,
usmeritve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
Republike Slovenije ter japonske smernice za nominacijo kandidatov, ki je sestavni del razpisne dokumentacije
(Nominating Guidelines).
Merila
V postopku priprave prednostne liste bo strokovno
telo ocenilo:
– pretekle raziskave in raziskovalne dosežke – prijavni obrazec, zaporedna številka 15 (Past Research
and Achievements) – 0 do 5 točk,
– znanstveno odličnost na podlagi priloženie bibliografije – prijavni obrazec, zaporedna številka 16 (List of
Major Publications) – 0 do 5 točk ter
– načrt raziskovalnega dela na Japonskem – prijavni obrazec, zaporedna številka 17 (Research Plan in
Japan) – 0 do 5 točk.
Na podlagi zgoraj navedenega bo strokovno telo
pripravilo prednostni seznam, na katerega se bosta
uvrstili dve najbolje ocenjeni prijavi.
Nominacija
Nominacijo kandidatov japonski strani (JSPS) bo v
skladu z določili memoranduma izvedlo ministrstvo po
prejemu prednostnega seznama s strani agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o
končnem izboru z japonske strani (JSPS)
V roku največ treh mesecev po prejemu nominacije
kandidatov s strani ministrstva, bo JSPS zaključil izbor in
izbrane kandidate pisno obvestil o izboru in o nadaljnjih
postopkih. JSPS bo o svojem končnem izboru obvestil
tudi ministrstvo.
Agencija bo vse prijavitelje, ki se ne bodo uvrstili
na prednostni seznam, o tem obvestila v osmih dneh po
oddaji prednostnega seznama na ministrstvo.
Objava javnega razpisa in kontaktna oseba
Razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani agencije – www.arrs.si, kjer bo
dosegljiva tudi razpisna dokumentacija.
Za dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko obrnete na kontaktno osebo: Marjetica Primožič,
tel. 01/400-59-70 ali po elektronski pošti: marjetka.primozic@arrs.si.
Razpisna dokumentacija:
– Navodila za prijavo (Application Guidelines –
JSPS)
– Navodila za nominacijo kandidatov (Nominating
Guidelines – JSPS)
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– Prijavni obrazec (Application form – JSPS).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 5100-3/2016-8

Ob-1299/17

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi
15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A; v
nadaljevanju: zakon), 8. člena v zvezi z drugim odstavkom 145. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja
in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljevanju:
Pravilnik o postopkih) in Metodologije ocenjevanja prijav
za razpise, št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 – uradno prečiščeno besedilo št. 3, 6319-2/2013-26 z dne
4. 3. 2016, 6319-2/2013-27 z dne 4. 3. 2016, št. 63192/2013-29 z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30 z dne
10. 10. 2016, št. 6319-2/2013-31, z dne 7. 11. 2016 in
št. 6319-2/2013-32, z dne 21. 11. 2016; v nadaljevanju:
Metodologija) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje slovenskega dela skupnih
madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH
(National Research, Development and Innovation
Office) deluje v vlogi vodilne agencije
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na
javnem razpisu NKFIH v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.
Madžarski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju
z vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta skladno
z določili madžarskega javnega razpisa in ga odda na
razpisu NKFIH (gl. povezavo).
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na
javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije
(RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco
RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi
agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom,
ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in
s predpisi agencije.
4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojno sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne madžarsko slovenske raziskovalne
projekte.
5. Pogoji za prijavitelje in vodje raziskovalnih projektov
(1) Agencija bo sofinancirala slovenski del skupnih
madžarsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo
v postopku ocenjevanja NKFIH pozitivno ocenjeni in bo
NKFIH sofinancirala madžarski del.
(2) Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina, ki
jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in
tehnični sodelavci.
(3) Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija,
v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi
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organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih
pravic in obveznosti.
(4) Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike
Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje
nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
(Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15; v
nadaljevanju: uredba), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje,
vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna
letna obremenitev raziskovalca za posamezni raziskovalni projekt je 17 ur. Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s
170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče
RO v posameznem letu 170 ur. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v
posameznem letu tudi 0 ur.
(5) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne
skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete (največji dovoljeni obseg na osebo
znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje
raziskovalne dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status
zasebnega raziskovalca.
(6) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov.
(7) Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se
preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru
raziskovalnih projektov.
(8) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji.
(9) Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati
pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo
Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.
(10) Znesek sofinanciranja madžarskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira NKFIH, mora
presegati znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.
(11) Slovenski del skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta ne sme presegati 100.000 EUR letno oziroma za podoktorski projekt
1700 raziskovalnih ur (1FTE) cenovne kategorije B v
trajanju največ dveh let.
(12) Raziskovalni projekti se izvajajo kot temeljni
projekti.
(13) Raziskovalni projekti trajajo tri leta oziroma za
podoktorske projekte dve leti.
(14) Slovenski in madžarski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstvena prispevka ene in druge strani
morata biti jasno razvidna.
6. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev
javnega razpisa: agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela slovenske sklope
madžarsko-slovenskih projektov, ki jih bo mednarodna
recenzija NKFIH ocenila pozitivno in bo NKFIH sofinancirala madžarski sklop, do največ 300.000 EUR novih
sprejetih obveznosti letno.
7. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena
pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobno uredi
način in drugi pogoji sofinanciranja.
Upravičeni stroški se določijo skladno z uredbo.
Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi
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urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili uredbe, financirala
posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za
raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno.
8. Ocenjevalni postopek
Ocenjevalni postopek bo vodila NKFIH. Agencija
na podlagi mednarodnega sporazuma o vodilni agenciji s NKFIH (ARRS-NKFIH) – Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual
recognition of evaluation procedures z dne 4. 4. 2014
sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih
madžarsko slovenskih raziskovalnih projektih, ki so na
razpisu NKFIH v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in predlagani v sofinanciranje.
Po zaključenem postopku ocenjevanja NKFIH obvesti agencijo o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji
posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih NKFIH predlaga v sofinanciranje,
ZSA obravnava in sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama ter ga posreduje v odločitev direktorju.
Direktor agencije na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda prijaviteljem individualno obvestilo o
izboru oziroma zavrnitvi prijave.
9. Način, oblika in prijavni roki za predložitve prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski
obliki.
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu
Prijavna vloga ARRS-PROJ-LA-2017. Obe obliki prijave,
elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma
enaki.
9.1. Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in
žigosano v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Prijava
na vodilno agencijo NKFIH” ter z nazivom in naslovom
prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
9.2. Elektronsko prijavo (poimenovano ARRSPROJ-LA-2017-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta v Sloveniji) se odda na elektronski
poštni naslov: LA.NKFIH@arrs.si
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo v
tiskani obliki prispele na naslov ARRS do 21. 3. 2017 do
15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 21. 3.
2017 do 15. ure (poštni žig).
Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot
izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska
družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh
na področju raziskovalne dejavnosti št. 007-7/2015-11
z dne 8. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za
dodeljevanje državnih pomoči ARRS- DPNKFIH-2017.
Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis.
10. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 28. 3. 2017 ob
10. uri, v prostorih agencije.
V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste pravočasne in pravilno označene prijave, ki
vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane
podatke. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na
javni razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj
ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave,
ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga
izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.

291

Stran

292 /

Št.

6 / 10. 2. 2017

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije
http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +3861/400-59-71,
e-pošta: mojca.boc@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 6316-2/2017-5

Ob-1310/17

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, na
podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 –
ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 4. člena
Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na
področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 48/03, 20/14 in 56/16), Sklepa o javnem razpisu
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na
področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov v letu 2017, št. 014-20/2017/1, z dne
24. 1. 2017, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe
na področju raziskovalne dejavnosti v obliki
raziskovalnih programov
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na
področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu:
javni razpis) je izbira koncesionarjev za izvajanje javne
službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa.
3. Subjekti javnega razpisa: javni razpis je namenjen raziskovalnim organizacijam, ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO
s koncesijo) in izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12
– ZPOP-1A; v nadaljnjem besedilu: ZRRD), Pravilnikom o koncesiji za izvajanje javne službe na področju
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03, 20/14
in 56/16; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o koncesiji) in
Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja
ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o
postopkih).
4. Okvirni razrez sredstev in vrste prijav
S Sklepom o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne
dejavnosti v obliki raziskovalnih programov v letu 2017,
št. 014-20/2017/1, z dne 24. 1. 2017, je določen okvirni
razrez sredstev za raziskovalne programe po znanstvenih vedah (izražen kot % sproščenih sredstev raziskovalnih programov), ki se financirajo kot koncesionirana
raziskovalna dejavnost v RO s koncesijo in katerih obdobje financiranje se izteče 31. 12. 2017 (sproščena
sredstva v letu 2017), kot sledi:

Veda

Sproščena sredstva RO
s koncesijo v letu 2017 (v %)

Naravoslovje

16

Tehnika

13

Medicina

27

Biotehnika

5

Družboslovje

29

Humanistika

10

Skupaj (vse vede)

100

Dejanski razrez po znanstvenih vedah se v skladu
s proračunskimi možnostmi določi v ocenjevalnem postopku glede na število in kvaliteto prijav.
4.1. Nadaljevanje financiranja obstoječega raziskovalnega programa
RO s koncesijo, ki izvaja raziskovalni program, katerega obdobje financiranja se izteče 31. 12. 2017, lahko
na javni razpis odda prijavo za nadaljevanje financiranja
obstoječega raziskovalnega programa (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«).
4.2. Preoblikovanje raziskovalnih programov
RO s koncesijo lahko s prijavo na javni razpis (tip
prijave »Nova prijava – preoblikovanje«) predlaga preoblikovanje tistih raziskovalnih programov, ki se jim obdobje financiranja izteče 31. 12. 2017, tako da raziskovalni
program oziroma programe:
– priključi h kateremu od svojih drugih raziskovalnih
programov (združitev raziskovalnih programov) ali
– razdeli na dva ali več novih raziskovalnih programov (razdružitev raziskovalnega programa) ali
– preoblikuje na drug način.
Prijavitelj mora v skladu z drugim odstavkom
66. člena pravilnika o postopkih pri oddaji prijave za
preoblikovanje raziskovalnega programa oziroma programov upoštevati minimalni letni obseg financiranja
programske skupine.
V primeru izbora prijave preoblikovanega raziskovalnega programa, katere predmet je združitev raziskovalnih programov, financiranje raziskovalnih programov,
ki so predmet združitve, preneha. V primeru zavrnitve
prijave preoblikovanega raziskovalnega programa, katere predmet je združitev raziskovalnih programov, se
financiranje raziskovalnih programov nadaljuje do izteka
obdobja financiranja raziskovalnih programov.
V primeru izbora vseh prijav preoblikovanega raziskovalnega programa/programov, katerih predmet je
razdružitev raziskovalnega programa/programov, financiranje raziskovalnega programa/programov pred preoblikovanjem preneha. V primeru zavrnitve ene ali več
prijav preoblikovanega raziskovalnega programa/programov, ki so predmet razdružitve, se financiranje raziskovalnega programa/programov nadaljuje do izteka obdobja financiranja raziskovalnega programa/programov.
4.3. Nov raziskovalni program
RO, ki nima statusa javne raziskovalne organizacije
(v nadaljnjem besedilu: JRO) in še nima raziskovalnega
programa, lahko prijavi nov raziskovalni program le v
primeru, da ob prijavi agencija tej raziskovalni organizaciji (v nadaljnjem besedilu: RO) sofinancira najmanj
en projekt.
5. Pogoji
Pogoji za vodjo raziskovalnega programa in izbor
koncesioniranih raziskovalnih programov so določeni v
ZRRD, pravilniku o koncesiji, pravilniku o postopkih, Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v
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nadaljnjem besedilu: pravilnik o kriterijih za vodjo projekta)
in konkretizirani v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25, z dne 25. 1. 2016 – uradno prečiščeno besedilo št. 3, št. 6319-2/2013-26, z dne 4. 3. 2016,
št. 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29,
z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30, z dne 10. 10. 2016,
št. 6319-2/2013-31, z dne 7. 11. 2016, št. 6319-2/2013-32,
z dne 21. 11. 2016 in št. 6319-2/2013-33, z dne 6. 2. 2017
(v nadaljnjem besedilu: metodologija).
Če se raziskovalni program izvaja na različnih RO s
koncesijo in javnih raziskovalnih organizacijah (na javnih
raziskovalnih zavodih, univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija),
je prijavitelj na javni razpis matična RO s koncesijo, v
kateri je oziroma bo ob sklenitvi pogodbe o financiranju
raziskovalnega programa zaposlen vodja raziskovalnega programa, ostale JRO in/ali RO s koncesijo pa
odda/jo prijavo v skladu s 13.3. točko javnega razpisa.
5.1. Pogoji za vodjo raziskovalnega programa
Vodja raziskovalnega programa mora, v skladu s pravilnikom o kriterijih za vodjo projekta in metodologijo (poglavje A. SPLOŠNO, točka III. Kvantitativni vstopni pogoji
za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov),
izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so določeni
z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov.
Kandidat za vodjo raziskovalnega programa mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– dosegati minimalno 100 točk iz znanstvenih objav
v zadnjih petih letih. Vsaj ena objava mora biti v kategoriji 1. A, B, C oziroma za družboslovje in humanistiko
lahko tudi v 2. A ali 3. A, B.
– A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A« ≥ 50 ali osnovni pogoj.
Osnovni pogoj za vodje raziskovalnih programov je: A1
≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ A3 minimalni.
V tabelah so za vede in posamezna področja navedeni pogoji za A1 minimalni in CI minimalni. Področje
je navedeno takrat, kadar predstavlja izjemo in je zanj
določen drugačen pogoj kot za celotno vedo. Za področja, ki niso navedena, veljajo pogoji za vedo.
– Ocena A1 – A1 minimalni je naslednji:
Veda/področje
Naravoslovje, Tehnika, Medicina,
Biotehnika, Družboslovje, Arheologija,
Geografija
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje

A1 minimalni
0,5

1

– Čisti citati CI – Minimalno število čistih citatov, CI
minimalni, je naslednje (če področje ni navedeno v tabeli, se zanj uporablja vrednost, ki je določena za vedo):
Veda/področje

CI minimalni

Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje

1

Družboslovje, Arheologija, Geografija

5

Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija,
Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport

15

Tehnika, Biotehnika, Matematika,
Geologija

50

Medicina, Biologija, Računsko
intenzivne metode in aplikacije,
Kemijsko inženirstvo, Energetika,
Materiali

100

Naravoslovje, Mikrobiologija in
imunologija, Biotehnologija

200

Vodje raziskovalnih programov morajo izpolnjevati
pogoj, da imajo A’ več kot 0 (velja za vse vede).
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Agencija bo za izračun kvantitativne ocene A1 pridobila oziroma uporabila podatke, ki bodo vpisani v
bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan
zaključka javnega razpisa.
5.2. Sestava programske skupine ob prijavi
Programsko skupino sestavljajo vodja, najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti (skupaj z vodjo
najmanj štirje raziskovalci z doktoratom) ter strokovni
in tehniški sodelavci iz ene ali več RO s koncesijo oziroma javne raziskovalne organizacije (v nadaljevanju:
JRO). Če se program izvaja na več RO s koncesijo
oziroma JRO, mora biti v vsaki RO s koncesijo oziroma
JRO v programski skupini najmanj en raziskovalec z
doktoratom.
Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja
le ene programske skupine. Člani programske skupine so lahko vključeni v en sam raziskovalni program.
Raziskovalci ter strokovni in tehniški sodelavci morajo
biti zaposleni v RO s koncesijo oziroma JRO, ki izvaja
raziskovalni program. V programski skupini lahko sodelujejo tudi mladi raziskovalci, doktorandi in vodje podoktorskih projektov, ki so financirani iz drugih virov in so
zaposleni v RO s koncesijo oziroma JRO, ter upokojeni
raziskovalci.
5.3. Sestava programske skupine ob podpisu pogodbe in tekom izvajanja raziskovalnega programa
Programska skupina, ki izvaja raziskovalni program, mora izpolnjevati vsaj enega od naslednjih kvantitativnih pogojev (velja za vse vede):
– dve tretjini raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A' ≥ 25
ali A'' > 0;
– tri četrtine raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A1/2 ≥ 25.
5.4. Obremenitev članov programske skupine
V skladu z drugim odstavkom 80. člena pravilnika
o postopkih morajo imeti vodja raziskovalnega programa in člani programske skupine za izvajanje raziskovalnega programa proste kapacitete glede efektivnih
ur raziskovalnega dela (največja dopustna kapaciteta
za polni delovni čas je 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto ali 1 FTE) in morajo biti zaposleni v
RO, ki izvaja raziskovalni program, razen upokojenih
raziskovalcev.
Vodja raziskovalnega programa mora imeti najmanj
0,1 FTE oziroma 170 efektivnih ur raziskovalnega dela
na leto (razen direktorjev JRZ, ki na raziskovalnem
programu lahko sodelujejo le z 0 FTE). Član programske skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov,
financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev,
vodij podoktorskih projektov in direktorjev JRZ, ki pri
programu lahko sodelujejo le z 0 FTE) mora imeti najmanj 0,01 FTE oziroma 17 efektivnih ur raziskovalnega
dela na leto.
Število oziroma delež strokovnih in tehniških sodelavcev, ki sodelujejo pri izvajanju raziskovalnega programa, mora biti v skladu 23. členom Uredbe o normativih
in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/11, 56/12, 15/14 in 103/15).
5.5. Izpolnjevanje pogojev
Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati
pogoje iz 5.1. točke javnega razpisa, ki so določeni za
vedo oziroma primarno raziskovalno področje, ki jo/ga
prijavitelj navede v prijavi na javni razpis.
Pogoji iz 5.1. in 5.2. točke javnega razpisa morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa.
V nasprotnem primeru se prijava zavrne s sklepom
direktorja.
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Izpolnjevanje pogoja sestave programske skupine
iz 5.3. točke javnega razpisa agencija preveri ob podpisu pogodbe za novo obdobje financiranja raziskovalnega programa, pri čemer upošteva sestavo programske
skupine, ki jo je prijavitelj navedel v prijavi na javni razpis. Če programska skupina ne izpolnjuje pogojev iz 5.3.
točke javnega razpisa, se pogodba na podpiše.
Pogoji iz 5.3. in 5.4. točke javnega razpisa morajo
biti izpolnjeni tudi tekom izvajanja raziskovalnega programa.
6. Elementi ocenjevanja prijav
6.1. Kriteriji, kazalniki in merila za ocenjevanje prijav
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalniki, merila za
ocenjevanje in metoda ocenjevanja prijav raziskovalnih
programov so definirani v pravilniku o postopkih in konkretizirani v metodologiji (v poglavjih A. Splošno in H.
Raziskovalni programi).
Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so:
– Znanstvena odličnost raziskovalcev,
– Relevantnost dosežkov raziskovalcev,
– Sposobnost delovanja in vitalnost skupine raziskovalcev,
– Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska
odličnost,
– Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav.
Kazalniki za ocenjevanje prijav so:
a) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju
Znanstvene odličnosti raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:
– Izjemni dosežki (kazalnik 1.3.);
– Statusna in mednarodna odličnost (kazalnik 1.6.);
– Sodelovanje pri mednarodnih projektih ali delih
mednarodnih projektov (kazalnik 1.8.).
b) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju
Relevantnosti dosežkov raziskovalcev se uporabljajo
naslednji kazalniki:
– Izkazani relevantni dosežki na področju gospodarstva, družbenih ali kulturnih dejavnosti (kazalnik
2.2.);
– Pretok mladih doktorjev znanosti (kazalnik 2.3.);
– Razširjanje rezultatov raziskav in varovanje intelektualne lastnine (kazalnik 2.4.).
c) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju
Sposobnosti delovanja in vitalnosti skupine raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:
– Struktura skupine raziskovalcev (vodja, izkušeni
in mlajši raziskovalci) (kazalnik 3.1.);
– Razpoložljivost opreme (kazalnik 3.2.);
– Vpetost v projekte (kazalnik 3.3.).
d) Za ocenjevanje kakovosti prijav po kriteriju Znanstvene, tehnološke oziroma inovacijske odličnosti se
uporabljajo naslednji kazalniki:
– Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih
izzivov (kazalnik 4.1.);
– Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim
vidikom, in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3.);
– Izvirnost zamisli (kazalnik 4.4.).
e) Za ocenjevanje po kriteriju Potencialnega vpliva zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih
rezultatov raziskav se uporabljata naslednja kazalnika:
– Potencialni vpliv na razvoj na področju gospodarstva, družbenih in kulturnih dejavnosti (kazalnik 5.1.);
– Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke (kazalnik 5.4.).
6.2. Kriteriji, kazalniki in merila za določitev obsega
financiranja
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Kriterija in kazalniki, ki se upoštevajo pri vrednotenju programskih skupin za določitev obsega financiranja raziskovalnih programov ter postopek vrednotenja
programskih skupin, ki ga izvede agencija, so določeni
v 67. členu pravilnika o postopkih.
Kriterija za vrednotenje programskih skupin sta:
– znanstvena odličnost raziskovalcev (v nadaljnjem
besedilu: znanstveni kriterij);
– relevantnost dosežkov raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: relevančni kriterij).
Za ocenjevanje po znanstvenem kriteriju se uporabljata naslednja kazalnika:
– Skupna ocena raziskovalnega programa (kazalnik 1.9.);
– Sredstva, pridobljena od agencije za izvajanje
raziskovalnih projektov (kazalnik 1.10.).
Za ocenjevanje po relevančnem kriteriju se uporablja naslednji kazalnik:
– Sredstva iz drugih virov (ocena A3) (kazalnik
2.1.).
Sredstva, ki se spremljajo s kazalnikoma 1.10. in
2.1., se vrednotijo relativno glede na sredstva za financiranje posamezne programske skupine. Sredstva
iz drugih virov, upoštevana nominalno, se vrednotijo s
tremi merili ločeno glede na vir, in sicer:
– sredstva iz projektov za gospodarstvo;
– sredstva iz projektov EU in drugih mednarodnih
projektov;
– sredstva, pridobljena iz državnega oziroma občinskih proračunov in drugih javnih virov.
Merila za vrednotenje kazalnikov in vrednosti meril
so konkretizirani v metodologiji (poglavje H. Raziskovalni programi, točka IV. Vrednotenje programskih skupin).
Pri vrednotenju programskih skupin, razen za kazalnik 1.9. Skupna ocena raziskovalnega programa, bo
agencija upoštevala sredstva iz drugih virov za obdobje
petih let (2012–2016), vključno s podatki, pridobljenimi
od raziskovalnih organizacij na podlagi poziva v letu
2017 za posredovanje podatkov o vpetosti članov programskih skupin – Sredstva iz drugih virov. Pri kazalniku
1.10. se kot sredstva agencije za izvajanje raziskovalnega projekta upošteva sredstva, preračunana iz raziskovalnih ur iz PRU obrazcev raziskovalnih projektov, ki jih
je imel posamezni član programske skupine znotraj RO,
ki izvaja raziskovalni program, kar velja enako pri izračunu obsega financiranja novih raziskovalnih programov
(tip prijave »Nova prijava).
Rezultat vrednotenja programskih skupin so ocene
raziskovalnih programov (A, B, C) ter podatek o možnem letnem obsegu finančnih sredstev oziroma povečanju ali zmanjšanju obsega raziskovalnega programa.
Agencija v skladu s četrtim odstavkom 73. člena
pravilnika o postopkih izračuna obseg financiranja novih raziskovalnih programov (tip prijave »Nova prijava«)
tako, da povprečni obseg sredstev, ki so jih predlagani
člani programske skupine v zadnjih petih letih pred objavo razpisa pridobili na razpisih za projekte, množi s
povprečno vrednostjo merila, s katerim merimo kazalnik
1.10. iz tretjega odstavka 67. člena pravilnika o postopkih, na vedi, na kateri se raziskovalni program ocenjuje.
Med sredstva, pridobljena na razpisih za projekte, štejejo sredstva, pridobljena v okviru prijavitelja in izvajalcev
raziskovalnega programa.
7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za izvajanje koncesionirane javne službe in način plačila
koncesionarja
Okvirni letni obseg sredstev za realizacijo javnega
razpisa je 560.500,00 EUR. Navedeni okvirni obseg
sredstev za realizacijo javnega razpisa se poveča za
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obseg sredstev raziskovalnih programov, ki se jim financiranje v skladu s pogodbo o financiranju ne izteče
v letu 2017 in so predmet odobrenih preoblikovanih raziskovalnih programov. Javni razpis bo realiziran skladno
s proračunskimi možnostmi.
Koncesionar bo za izvajanje koncesionirane raziskovalne dejavnosti plačan v skladu s sklenjeno koncesijsko
pogodbo, na podlagi odločbe o podelitvi koncesije. Koncesijsko pogodbo bo s koncesionarjem sklenila agencija.
8. Obdobje in začetek trajanja koncesije
Izbrane koncesionirane raziskovalne programe bo
agencija financirala za obdobje šestih let.
Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja izbranih koncesioniranih raziskovalnih programov
je 1. 1. 2018.
9. Izbor prijav raziskovalnih programov in določitev
obsega raziskovalnih programov – prva faza
Prijave bodo ocenjene in finančno ovrednotene po
postopku in na način, kot ga določajo pravilnik o postopkih, javni razpis in metodologija.
Vsako prijavo raziskovalnega programa ocenita najmanj dva tuja recenzenta. Recenzent prijavo ocenjuje
po posameznih kriterijih ocenjevanja, navedenih v 6.1.
točki javnega poziva, tako da izpolni ocenjevalni obrazec, ki vsebuje številčne ocene po zgoraj navedenih
kriterijih iz 76. člena pravilnika o postopkih.
Recenzent k številčni oceni (pri posameznem kriteriju ocenjevanja prijav dodeli oceno na polovico točke
natančno) za vsak posamezen kriterij poda tudi opisno
oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno.
Recenzenta uskladita svoji mnenji glede ocene posamezne prijave raziskovalnega programa. Oceno prijave
uskladita tako, da za vsak posamezen kriterij podata
usklajene številčne in opisne ocene, seštevek teh ocen
pa predstavlja skupno oceno prijave.
Če agencija v predpisanem roku ne pridobi usklajene ocene recenzentov, Občasno strokovno telo za
ocenjevanje raziskovalnih programov določi tretjega recenzenta. Skupna ocena prijave je v tem primeru povprečje bližnjih dveh ocen recenzentov. Če je ena od treh
ocen enaka povprečju vseh treh ocen, ta ocena velja kot
skupna ocena prijave.
V postopek za določitev obsega financiranja, ki ga
izvede Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA),
se lahko uvrsti prijava raziskovalnega programa, ki v
postopku ocenjevanja prijav doseže skupno oceno, višjo
od 14,0 točke.
Skupno financiranje raziskovalnih programov znotraj RO s koncesijo se praviloma ne spreminja.
Na podlagi rezultatov vrednotenja programskih skupin ZSA za raziskovalne programe RO s koncesijo,
ki imajo več kot eno prijavo raziskovalnega programa
v ocenjevanju, oblikuje skupno lestvico raziskovalnih
programov, v okviru katere razvrsti prijave raziskovalnih
programov v štiri skupine, in sicer:
– v prvi skupini so raziskovalni programi, ki imajo
najmanj eno oceno A pri znanstvenem in najmanj eno
oceno A pri relevančnem kriteriju;
– v drugi skupini so raziskovalni programi, ki imajo
najmanj eno oceno A pri znanstvenem ali najmanj eno
oceno A pri relevančnem kriteriju;
– v tretji skupini so raziskovalni programi, ki nimajo nobene ocene A pri znanstvenem in relevančnem
kriteriju;
– v četrti skupini so novi raziskovalni programi.
Raziskovalne programe tistih RO s koncesijo, ki
imajo po eno prijavo raziskovalnega programa v ocenjevanju, ZSA razvrsti po vedah, in sicer po točkah skupne
ocene prijave.
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ZSA v postopku za določitev obsega financiranja za
raziskovalne programe posamezne RO v nadaljevanju
ugotovi obseg sredstev raziskovalnih programov, ki so v
postopku ocenjevanja (sproščena sredstva).
Na predlog ZSA se obseg financiranja raziskovalnih
programov iz tretje skupine skupne lestvice zmanjša za
najmanj tri odstotke in največ 20 odstotkov. Če je razlika
do povprečne vrednosti merila pri kazalniku 1.10. iz tretjega odstavka 67. člena pravilnika o postopkih manjša,
se obseg raziskovalnega programa zmanjša za to razliko. Če bi se na ta način obseg raziskovalnega programa
zmanjšal pod minimalni obseg financiranja iz 66. člena
pravilnika o postopkih, ZSA predlaga financiranje v minimalnem obsegu.
Obseg financiranja novih raziskovalnih programov
predlaga ZSA na podlagi izračuna obsega financiranja
raziskovalnih programov, ki ga izvede agencija.
ZSA v nadaljevanju sprejme predlog sklepa o izboru prijav, s katerim pri posameznem raziskovalnem
programu, ki ga predlaga v izbor za financiranje, določi
tudi letni obseg programa v efektivnih urah raziskovalnega dela.
10. Prerazporeditev sredstev znotraj RO
S 74. členom pravilnika o postopkih je opredeljen
način za določitev obsega raziskovanih programov kot
prerazporeditev sredstev znotraj RO.
Če po zaključenem postopku iz 9. točke javnega
poziva na RO ostanejo nerazporejena sredstva in ima
RO več kot en raziskovalni program, agencija o tem
obvesti prijavitelja in ostale izvajalce zavrnjenega ali
zmanjšanega raziskovalnega programa. Agencija pozove RO, da v roku, ki ni krajši od desetih delovnih dni od
dneva oddaje poziva, sporoči agenciji, na katere druge
raziskovalne programe RO, ki jih je mogoče povečati, predlaga prerazporeditev sredstev. Če RO predloga
prerazporeditve sredstev ne pošlje pravočasno, ni več
upravičena do teh sredstev. Agencija s pozivom pošlje
tudi seznam raziskovalnih programov RO, ki jih je mogoče povečati, in maksimalni obseg povečanja za posamezni raziskovalni program. Agencija o nerazporejenih
sredstvih ne obvešča tiste RO, ki nima raziskovalnega
programa, ki ga je mogoče povečati, oziroma ima le en
raziskovalni program, ki ga je mogoče povečati.
Pravočasne predloge RO o prerazporeditvi sredstev zaradi zmanjšanja obsega financiranja ali zavrnjenih prijav raziskovalnih programov obravnava ZSA in
oblikuje predlog za prerazporeditev sredstev.
Odločbo o povečanju financiranja z upoštevanjem
prerazporejenih sredstev za RO s koncesijo na predlog
ZSA sprejme minister, pristojen za znanost, v skladu z
določbami podzakonskega akta, ki ureja koncesijo za
izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti.
Če raziskovalni program izvaja več RO, povečan
obseg financiranja raziskovalnega programa velja za
celotno obdobje izvajanja raziskovalnega programa in
ga izvajalci raziskovalnega programa ne morejo prerazporejati iz ene v drugo RO.
Agencija posreduje predlog sklepa ZSA o izbiri prijav raziskovalnih programov iz 73. oziroma 74. člena
pravilnika o postopkih, ki jih izvajajo RO s koncesijo, v
sprejem ministru, pristojnem za znanost, ki nato izda odločbo o podelitvi koncesije ali odločbo o zavrnitvi prijave.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:
– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07,
9/11 in 57/12 – ZPOP-1A);
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– Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe
na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 48/03, 20/14 in 56/16);
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 52/16);
– Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list
RS, št. 53/16);
– Sklep o javnem razpisu za podelitev koncesije
za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa v letu 2017,
št. 014-20/2017/1, z dne 24. 1. 2017;
– Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise,
št. 6319-2/2013-25, z dne 25. 1. 2016 – uradno prečiščeno besedilo št. 3, št. 6319-2/2013-26, z dne
4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 2016,
št. 6319-2/2013-29, z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30,
z dne 10. 10. 2016, št. 6319-2/2013-31, z dne 7. 11.
2016 in št. 6319-2/2013-32, z dne 21. 11. 2016, in
št. 6319-2/2013-33, z dne 6. 2. 2017;
– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2017: Prijavna vloga;
– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2017-A: Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini prijavitelja;
– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2017-B: Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini izvajalca
raziskovalnega programa;
– Ocenjevalni list;
– Vzorec izjave prijavitelja in izvajalcev raziskovalnega programa.
Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne
dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
12. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis (Obrazec Prijavna vloga
ARRS-RPROG-JP-Prijava/2017) mora biti izpolnjena v
slovenskem in angleškem jeziku.
Vsebina 18., 19., 21., 22., 23, 24., 25., 26., 27., 28.
in 32. točke Prijavne vloge se hkrati šteje kot zaključno
poročilo.
12.1. Tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«
Pri prijavi za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa, ki se mu financiranje izteče v letu
2017 (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), mora biti obvezno priložen sporazum, sklenjen
med vsemi izvajalci, ki v letu 2017 izvajajo raziskovalni
program. S sporazumom se za nadaljnje obdobje financiranja določi razporeditev vseh sproščenih raziskovalnih ur v letu 2017. Če sporazum ne bo priložen
k prijavni vlogi oziroma ga prijavitelj ne bo predložil
v roku za dopolnitev prijave, bo agencija prijavo za
nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa s
sklepom zavrgla.
Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko
k prijavi.
12.2. Tip prijave »Nova prijava«
V primeru prijave novega raziskovalnega programa
(tip prijave »Nova prijava«) sporazum med izvajalci raziskovalnega programa ni predmet prijave.
12.3. Tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«
V primeru prijave za preoblikovanje raziskovalnega
programa oziroma programov (tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«) mora prijavitelj o svoji nameri do
10. 3. 2017 obvestiti agencijo, da mu lahko pravočasno
omogoči pripravo prijave v elektronski obliki. Agencija
v roku treh delovnih dni prijavitelju sporoči obseg letnih raziskovalnih ur, če gre za združitev raziskovalnih
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programov, katerih cenovna kategorija ni enaka, da ga
prijavitelj navede v 9. točki Prijavne vloge.
K prijavi preoblikovanega/ih raziskovalnega/ih programa/ov mora biti obvezno priložen sporazum, sklenjen
med vsemi izvajalci, ki v letu 2017 izvajajo raziskovalni/e
program/e, ki je/so vključen/i v preoblikovanje. S sporazumom se uredi način preoblikovanja in razporeditev raziskovalnih ur za celoten obseg v preoblikovanje
vključenih programov. Če sporazum ne bo priložen k
prijavni vlogi oziroma ga prijavitelj ne bo predložil v roku
za dopolnitev prijave, bo agencija prijavo oziroma prijave
za preoblikovanje raziskovalnih programov s sklepom
zavrgla.
Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko
k prijavi.
12.4. Izpolnjevanje prijave na spletnem portalu
agencije eObrazci
Prijavni obrazec se izpolnjuje na spletnem portalu
agencije eObrazci (v nadaljnjem besedilu: spletni portal).
Spletni portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani
v evidence agencije, skrbniki spletnega portala prijavitelja, zastopniki prijavitelja, pooblaščenci zastopnikov
prijavitelja in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal
je možna na dva načina:
– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA,
NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci
lahko geslo za prijavo pridobijo sami s spletnega portala, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev
prijavitelja ali agencija).
13. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki določeni v točki 13.1. (elektronska prijava s kvalificiranim
digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 13.2.
(v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).
Prijavitelj prijavo izpolni v slovenskem in angleškem
jeziku.
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga
izvaja le prijavitelj, se prijava odda v skladu s 13.1. in
13.2. točko javnega razpisa.
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga
poleg prijavitelja izvaja/jo tudi JRO ali druge RO s koncesijo, se pri oddaji prijave upošteva tudi postopek, ki je
opredeljen v 13.3. točki javnega razpisa.
Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji
dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
13.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijava se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROG-JP-Prijava/2017/ na spletnem portalu
agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik
oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega programa).
Prijave morajo biti oddane do vključno 23. 3. 2017
do 14. ure. Prijava z digitalnim podpisom se šteje za
pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema
digitalnima podpisoma na spletnem portalu agencije
eObrazci do vključno 23. 3. 2017 do 14. ure.
13.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega
programa nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni
in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana
na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijav-
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ne vloge ARRS-RPROG-JP-Prijava/2017/) in v tiskani
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom
zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in
vodje raziskovalnega programa ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – Prijava – Razpis za programe«
ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 23. 3. 2017 do 14. ure in v
tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako
do vključno 23. 3. 2017 do 14. ure. Kot pravočasna
se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v
Sloveniji do vključno 23. 3. 2017 do 14. ure (upošteva
se poštni žig).
13.3. Oddaja prijave za izvajalce raziskovalnega
programa
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga
poleg prijavitelja RO s koncesijo izvaja/jo tudi JRO ali
druge RO s koncesijo, mora prijavitelj oddati tudi izpolnjeno in žigosano izjavo z lastnoročnimi podpisi zastopnikov oziroma pooblaščenih oseb vseh izvajalcev
raziskovalnega programa, navedenih v 10. točki prijave.
Izjava mora z oznako »Javni poziv/razpis za raziskovalne programe – izjava« prispeti v glavno pisarno agencije ali biti oddana priporočeno na pošto v Sloveniji, na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, do vključno 23. 3.
2017 do 14. ure (upošteva se poštni žig).
13.4. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki (točka 13.1. – elektronska; točka 13.2. – elektronska in tiskana) ter vsebuje
vse zahtevane podatke, priloge (sporazum med izvajalci
raziskovalnega programa oziroma programov pri tipih
prijave iz točke 12.1. in 12.3.) in izjavo iz 13.3. točke,
kot določa javni razpis.
14. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijav bo v ponedeljek, 27. 3.
2017, ob 10. uri, na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta
30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in
pravilno označene prijave.
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s
spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen
v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja
in se prijava odpre).
Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno s
pravilnikom o koncesiji.
15. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru koncesioniranega raziskovalnega programa predvidoma obveščeni
v mesecu decembru 2017.
16. Kraj, čas in osebi, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in spletni dostop do
razpisne dokumentacije
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
dobijo interesenti na spletni strani agencije http://www.
arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro
(kontaktni osebi: Silvia Bodanec, tel. 01/400-59-34, in
Ernesta Mlakar, tel. 01/400-59-74).
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Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni
strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-1266/17
Obvestilo
o objavi javnih razpisov Slovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Slovenije
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), prvega odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem
centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US in 63/16),
prvega odstavka 3. člena in prvega odstavka 47. člena
Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih
in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem
pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11 in 62/12),
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije objavlja naslednje javne razpise (v nadaljevanju:
javni razpis):
– redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih
festivalov v Republiki Sloveniji.
Besedila navedenih javnih razpisov bodo od dne
10. 2. 2017 dalje objavljena na spletnem mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike
Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.
Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije
Št. 094-2/2017

Ob-1292/17

Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva na podlagi 7. člena Zakona
o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva
(Uradni list RS, št. 56/94) ter 2. člena Pravilnika o delu
Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva
št. 0070-106/2010 z dne 6. 1. 2011, 0070-4/2015/4 z
dne 28. 1. 2015 in 00700-1/2016/6 z dne 26. 1. 2016,
objavlja
javni razpis
nagrad Republike Slovenije na področju šolstva
za leto 2017
1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva (v nadaljevanju: odbor).
2. Predmet javnega razpisa: nagrade Republike
Slovenije na področju šolstva (v nadaljevanju: nagrade).
3. Splošno o nagradah
Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji
in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke h
kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojnoizobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih
vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.
Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in
pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.
Nagrado lahko prejme posameznik(-ica), skupina, zavod ali druga organizacija s področja predšolske
vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in
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mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva,
izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov,
šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji
in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega
jezika in kulture za Slovence po svetu.
Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ
5 za življenjsko delo. Posameznik, skupina, zavod ali
druga organizacija lahko dobi enako nagrado samo enkrat. Oseba, ki je bila že nagrajena kot član skupine, je
lahko nagrajena tudi kot posameznik, vendar za druge
posebne dosežke oziroma življenjsko delo.
Nagrajeni so lahko posamezniki(-ice), skupine, zavodi ali druge organizacije, če na posameznem področju
delujejo najmanj 10 let.
Posameznik(-ica) je lahko nagrajen(-a) za življenjsko delo, če je na posameznem področju deloval(-a)
najmanj 30 let.
Nagrade ne more prejeti učbenik, časopis ali revija,
ampak le njihov avtor oziroma urednik, uredništvo.
4. Merila za dodelitev nagrad:
4.1. Nagrada za življenjsko delo na področju vzgoje
in izobraževanja se lahko podeli kandidatu, če njegovi
učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na domačih in tujih tekmovanjih, ali če dosega nadpovprečne
rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem delu,
strokovnem ali znanstveno-raziskovalnem delu ali če
se je vidno uveljavil na področju dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja oziroma stalnega strokovnega
izpopolnjevanja učiteljev oziroma vzgojiteljev.
4.2. Nagrada za izjemne dosežke v vzgoji in izobraževanju se lahko podeli:
– če je kandidat dosegel v šolski praksi oziroma pri
organiziranju in razvoju na področju vzgoje in izobraževanja nadpovprečne, tudi v javnosti prepoznane in
potrjene rezultate,
– če je kandidat v zadnjih petih letih napisal in
objavil vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika ocenila kot izjemno kakovostnega in izvirnega oziroma
je pripravil več učnih pripomočkov, ki so bili ugodno
ocenjeni in so se širše uveljavili na področju vzgoje in
izobraževanja,
– če je kandidat v zadnjih petih letih napisal in objavil vsaj eno izvirno znanstveno delo s področja vzgoje
in izobraževanja, ki je pomembno prispevalo k razvoju
vzgoje in izobraževanja.
5. Obvezne sestavine predloga za nagrado:
– ime in priimek kandidata(-ke), naslov stalnega
bivališča, izobrazbo in zaposlitev,
– ime in priimek kandidatov(-tk), naslove stalnih
bivališč, izobrazbo in zaposlitev, če gre za skupino posameznikov,
– ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natančen opis dejavnosti,
– pisna vsebinska utemeljitev (1–3 tipkane strani)
z dokazili,
– osnovni podatki o predlagatelju.
6. Predlagatelj naj pri pripravi predloga upošteva in
v njem navede:
– kako je kandidat(-ka) zaznamoval(-a) področje
vzgoje in izobraževanja na katerem deluje ali je deloval;
– kako se projekt, učbenik, prizadevanje kandidata
odraža v praksi oziroma kakšen je odziv iz prakse in
okolja;
– skrajšano bibliografijo kandidata(-ke) na največ
dveh straneh s prikazano vsebino petih najpomembnejših del, tiskani izpis COBISS ni potreben.
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Priloge naj vsebujejo le tisto, kar lahko vsebinsko
podkrepi utemeljitev. Predlog naj vsebuje več mnenj o
kandidatu(-ki). Predlagatelj ne more predlagati sebe oziroma skupine, organizacije ali zavoda, v katerem deluje.
Pri prijavah za nagrado organizaciji odbor pričakuje, da
bodo v predlogu opisane dejavnosti organizacije, ki ne
sodijo med redne delovne naloge.
7. Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na
spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport http://www.mizs.gov.si/. Dodatne informacije dobite pri Rosandi Lenart (Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport), tel. 01/400-53-70, e-pošta rosanda.
lenart@gov.si.
8. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predlagatelji pošljejo ali osebno prinesejo v zaprti ovojnici in z
označbo pošiljatelja na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za nagrade na
področju šolstva«. Predloge ne glede na način dostave
sprejemamo do petka, 26. 5. 2017 do 13. ure.
Nepravilno opremljenih in prepoznih vlog odbor ne
bo odpiral in bodo zavržene.
Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije
na področju šolstva
Ob-1279/17
Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, objavlja
na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/16), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana (Uradni list RS,
št. 79/09)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih
prireditev na javnih površinah v lasti Mestne
občine Ljubljana za leto 2017
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v lasti
Mestne občine Ljubljana za leto 2017, ki prispevajo k
promociji Ljubljane v lokalnem in mednarodnem okolju
in pomenijo obogatitev turistične ponudbe mesta.
II. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv predlagatelja (pravne osebe oziroma
podjetnika posameznika);
– naziv, termin in lokacijo prireditve ter vrednost in
ceno celotne prireditve s finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve pokrivanja prireditvenih stroškov;
– projekt prireditve z dispozicijo vsebine, načinom
izvedbe in izvedbenimi roki;
– izjava predlagatelja:
– o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju lastnih sredstev,
– o izvedbi projekta oziroma prireditve v skladu z
veljavnimi predpisi,
– o poravnanih pogodbenih obveznostih do zavoda Turizem Ljubljana in Mestne občine Ljubljana;
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka
stran).
III. Razpisni pogoji
Vloge morajo ustrezati naslednjim pogojem:
– predlagatelji so pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo tudi ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine
vloge,
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– prireditve se bodo odvijale na javnih površinah
Mestne občine Ljubljana, urejenih z Odlokom o posebni
rabi javnih površin v lasti MOL,
– prireditve so brezplačne za obiskovalce,
– prireditve bodo izvedene v obdobju od dneva objave tega razpisa v Uradnem listu RS do 20. novembra
2017.
IV. Razpisni kriteriji
Za ocenjevanje posameznih vlog, ki v celoti izpolnjujejo razpisne pogoje, bodo uporabljeni naslednji kriteriji, ki opredeljujejo:
1. prireditve prispevajo k promociji Ljubljane in so
zanimive za prebivalce ter domače in tuje obiskovalce
Ljubljane (do 15 točk),
2. prireditve so okolju prijazne in upoštevajo usmeritve iz Priročnika za organizacijo dogodkov po načelih trajnostnega razvoja (www. zelenaljubljana.si) (do
15 točk),
3. prireditve pomenijo obogatitev turistične ponudbe Ljubljane tudi v turistično nesezonskih mesecih (do
15 točk),
4. a) prireditve spodbujajo ohranjanje in nadgradnjo
tradicionalnih festivalskih prireditev (do 15 točk)*
b) so prireditve nove in inovativne ter pomenijo novost v turistični ponudbi Ljubljane (do 15 točk)*
5. prireditve pomenijo širjenje prireditvenega prostora izven mestnega središča (do 12 točk),
6. imajo izdelano pregledno, ekonomično in realno
finančno konstrukcijo (do 10 točk),
7. imajo organizatorji in izvajalci reference v obdob
ju 2013–2016 (8 točk),
8. so prireditve vsebinsko povezane z dediščino
arhitekta Jožeta Plečnika (5 točk),
9. prireditve vplivajo na povečano število nočitev v
namestitvenih objektih v MOL (5 točk).
*kriterij 4.a) in 4.b) se izključujeta
V. Uporaba kriterijev: razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Najvišje število točk je 100. Sofinancirane
bodo tiste prireditve prijaviteljev, ki bodo prejele najmanj
76 točk in ki bodo glede na razpoložljiva sredstva, namenjena javnemu razpisu, po točkah uvrščene dovolj visoko. Višina odobrenih sredstev za prireditev je odvisna
od skupne višine točk, obsega in zahtevnosti prireditve.
Med izbranimi prireditvami prijaviteljev ni primerljivosti
glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino
prejetih točk.
VI. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev
za sofinanciranje turističnih prireditev za leto 2017 znaša
170.000 EUR. Izbrane turistične prireditve bo Turizem
Ljubljana sofinanciral v višini do največ 50 odstotkov
celotne vrednosti projekta – prireditve. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana po izvedbi, na podlagi
popolnega finančnega in vsebinskega poročila o izvedeni prireditvi.
VII. Rok za izvedbo izbranih turističnih prireditev:
rok za izvedbo turističnih prireditev in porabo odobrenih
sredstev je 20. november 2017.
VIII. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Oddaja vlog na razpis v tajništvu Turizma Ljubljana,
Krekov trg 10, Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – Vloga na javni razpis za turistične prireditve v
Ljubljani«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
naziv in naslov vlagatelja.
Ponudniki, ki bodo prijavljali več prireditev (največ
tri vloge), morajo oddati popolno dokumentacijo za vsako prireditev posebej, v ločenih ovojnicah.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na
sedež Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do
28. februarja 2017, do 11. ure.
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IX. Formalno popolne vloge: komisija bo obravnavala največ tri vloge posameznega ponudnika, izključno
pravočasno prispele in formalno popolne, kar pomeni,
da so vloge izdelane na obrazcih iz razpisne dokumentacije Turizma Ljubljana in so jim priložene vse zahtevane priloge iz razpisne dokumentacije tega javnega
razpisa. Formata, vsebine in oblike obrazcev razpisne
dokumentacije ni dovoljeno spreminjati.
X. Datum odpiranja vlog
Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija začela dne 28. februarja 2017 ob 13. uri in ga v primeru
velikega števila prispelih vlog nadaljevala naslednje dni.
Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da formalno
nepopolne vloge v roku treh dni dopolnijo.
XI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o
izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, delno
zavrnjenih, zavrnjenih in zavrženih vlogah s sklepi odločila direktorica Turizma Ljubljana, o pritožbah zoper te
sklepe pa Komisija za pritožbe Turizma Ljubljana.
Zavržene bodo:
– vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, določen v VIII. točki tega javnega razpisa,
– formalno nepopolne vloge in tiste, katerih vlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v
roku za dopolnitev, ter na način, določen v pozivu za
dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo:
– vloge vlagateljev, ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk,
– vloge vlagateljev, ki ne bodo v celoti izpolnjevale
pogojev iz III. točke besedila tega javnega razpisa,
– vloge vlagateljev, ki jih bo komisija na podlagi
razpisnih kriterijev ocenila kot neustrezne,
– vloge vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na
podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega
kriterija, ne bodo izpolnjene.
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po zaključku odpiranja vlog.
XII. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna
dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS
dostopna na spletni strani Turizma Ljubljana www.visitljubljana.com in spletni strani MOL www.ljubljana.si.
XIII. Dodatne informacije: dodatne informacije posreduje od ponedeljka do petka med 8. in 11. uro Nives
Vrhovnik Praznik, tel. 01/306-45-92, e-pošta nives.vrhovnik@visitljubljana.si.
Turizem Ljubljana
Ob-1280/17
Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, objavlja
na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana
za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 79/09)
javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih
društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo
turistična društva na javnih površinah v Mestni
občini Ljubljana za leto 2017
I. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na
javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2017.
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II. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in doka-

– ime in naziv društva, točen naslov, matično in
identifikacijsko številko za DDV (davčno številko) društva, ime in priimek odgovorne osebe ter število članov
turističnega društva, program aktivnosti turističnega društva za leto 2017, potrjen s strani pristojnega organa
društva (kopija overjenega zapisnika občnega zbora);
– poročilo o delu za leto 2016 (obvezno za društva,
ki so v letu 2016 dobila subvencijo Turizma Ljubljana);
– izjavo predlagatelja:
– o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju lastnih sredstev,
– o izvedbi projekta oziroma prireditve v skladu z
veljavnimi predpisi,
– o izpolnjenih zapadlih pogodbenih obveznostih
do Turizma Ljubljana in Mestne občine Ljubljana;
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka
stran);
– kopijo statuta društva (obvezno za novoustanovljena društva v letu 2016).
III. Pogoji
Za sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki:
– so registrirana po zakonu o društvih,
– so registrirana in delujejo na območju Mestne
občine Ljubljana, vsaj od leta 2016,
– imajo urejeno evidenco o članstvu.
IV. Razpisni kriteriji
Za ocenjevanje posameznih vlog turističnih društev,
ki v celoti izpolnjujejo razpisne pogoje, bodo uporabljeni
naslednji kriteriji:
1. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma – 10 točk
2. aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter etnoloških in lokalnih kulinaričnih posebnosti
– 10 točk
3. spodbujanje lokalnega prebivalstva k urejanju in
olepševanju okolja – 10 točk
4. seznanjanje in izobraževanje prebivalstva vseh
starosti, vključno z mladino, o turizmu – 10 točk
5. Izvajanje promocijskih aktivnosti – 10 točk
6. izvajanje prireditvene dejavnosti v skladu z
usmeritvami iz Priročnika za organizacijo dogodkov
po načelih trajnostnega razvoja (www.zelenaljubljana.
si) – 50 točk.
Vrednost točke se izračuna na podlagi razpisanih
sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih kriterijev
vseh vlog, ki ustrezajo razpisnim pogojem.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2017
znaša 55.000 EUR.
Turizem Ljubljana bo sofinanciral izbrane programe
aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki
jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v
MOL v letu 2017, v višini do največ 50 odstotkov celotne
vrednosti programa. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana po predložitvi finančnega in vsebinskega
poročila o realizaciji programa.
VI. Rok za izvedbo izbranih programov: rok za
realizacijo programa in porabo odobrenih sredstev je
20. november 2017.
VII. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Oddaja vlog na razpis v tajništvu Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za programe
turističnih društev na območju MOL«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
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Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na
sedež Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do
28. februarja 2017 do 11. ure.
VIII. Formalno popolne vloge: komisija bo obravnavala izključno pravočasno prispele in formalno popolne
vloge, kar pomeni, da so izdelane na obrazcih iz razpisne dokumentacije Turizma Ljubljana in so jim priložene
vse zahtevane priloge iz razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa. Formata, vsebine in oblike razpisne
dokumentacije ni dovoljeno spreminjati.
IX. Datum odpiranja vlog
Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija začela 28. februarja 2017 ob 12. uri in ga v primeru velikega
števila prispelih vlog nadaljevala naslednje dni.
Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da formalno
nepopolne vloge v roku treh dni dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o
izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, delno
zavrnjenih, zavrnjenih in zavrženih vlogah s sklepi odločila direktorica Turizma Ljubljana, o pritožbah zoper te
sklepe pa Komisija za pritožbe Turizma Ljubljana.
Zavržene bodo:
– vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, določen v VII. točki tega javnega razpisa,
– formalno nepopolne vloge in tiste, katerih vlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene
v roku za dopolnitev ter na način, določen v pozivu za
dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo:
– vloge, ki jih bo komisija na podlagi razpisnih kriterijev ocenila kot neustrezne,
– vloge, ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi
katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega kriterija,
ne bodo izpolnjene,
– vloge vlagateljev, ki ne bodo v celoti izpolnjevali
pogojev iz III. točke besedila tega javnega razpisa.
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po zaključku odpiranja vlog.
XI. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna
dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS
dosegljiva na spletni strani Turizma Ljubljana www.visitljubljana.com in spletni strani MOL www.ljubljana.si.
XII. Dodatne informacije: dodatne informacije posreduje od ponedeljka do petka med 8. in 11. uro Nives
Vrhovnik Praznik, tel. 01/306-45-92, e-pošta nives.vrhovnik@visitljubljana.si.
Turizem Ljubljana
Št. 430-0001/2017

Ob-1254/17

Občina Mežica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in Pravilnika o postopku in
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 18/16) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti
na področju športa, ki jih bo v letu 2017 Občina
Mežica sofinancirala iz občinskega proračuna
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Mežica, Trg
svobode 1, 2392 Mežica.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje dejavnosti športa, ki jih bo v letu 2017 Občina Mežica sofinancirala iz občinskega proračuna.
3. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva, ki so registrirana v Republiki
Sloveniji,
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– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna
društva s sedežem v občini,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge
organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti
v športu.
4. Pogoji sofinanciranja
Izvajalci imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti
na področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani in imajo sedež v občini najmanj dve
leti oziroma eno leto, če športna panoga v občini še ni
zastopana,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje
ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader
za opravljanje dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo
dejavnosti,
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60
ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za
sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg
izvajanja posameznega športnega programa v merilih
drugače opredeljen,
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno
evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih
društev) ter evidenco o udeležencih programa.
5. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirala
naslednja področja športa:
– Športni programi:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport
– Kakovostni šport
– Športna rekreacija
– Športne prireditve in promocija športa:
– Druge športne prireditve.
6. Okvirna vrednost sredstev je
Skupna okvirna vrednost sredstev javnega razpisa
je 32.142,00 EUR, od tega za:
– kakovostni šport 25.714,00 EUR,
– programe športne vzgoje otrok 2.250,00 EUR,
– promocijske prireditve 2.250,00 EUR,
– športno rekreacijo odraslih 1.928,00 EUR.
7. Merila za vrednotenje področij športa: komisija, ki
jo imenuje župan, bo v skladu z Merili, pogoji in kriteriji
za vrednotenje letnega programa športa v Občini Mežica ovrednotila športna področja, ki so predmet javnega
razpisa. Merila so sestavni del razpisne dokumentacije.
8. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2017. Sofinancirajo
se dejavnosti, ki se bodo izvedli v letu 2017. Sredstva
niso prenosljiva.
9. Rok za vložitev vlog in način oddaje vlog
Prijavitelj odda vlogo s priporočeno pošiljko po pošti
na naslov Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica,
ali osebno na sedežu Občine Mežica.
Rok za prijavo na razpis je 20. marec 2017. Za
pravočasno se šteje vloga, ki bo prispela na naslov naročnika do vključno 20. marca 2017.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter vsebovati zahtevane priloge.
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti in mora
biti označena z imenom in naslovom prijavitelja, v spodnjem levem kotu pa opremljena s pripisom ''Ne odpiraj
– javni razpis – šport''.
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10. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila po poteku razpisnega roka. Odpiranje vlog ni javno.
Komisija bo odprla samo v roku posredovane vloge
v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po
vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Komisija bo
na odpiranju ugotavljala formalno popolnost vlog glede
na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. O
odpiranju vlog se vodi zapisnik.
Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog bo komisija v
roku osmih dni pisno s sklepom pozvala tiste vlagatelje,
katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za
dopolnitev vlog je osem dni od prejema sklepa. V primeru, da prijavitelj vloge v danem roku ne bo dopolnil, bo
vloga s sklepom zavržena. Prijaviteljem se izda obvestilo o izboru (sklep o dodeljenih sredstvih).
11. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od izteka roka
za oddajo vlog.
12. Dodatne informacije: vse informacije v zvezi z
javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Mežica
ali po telefonu vsak delovni dan na številki 02/827-93-56
(Olga Vršič).
13. Podpis pogodbe: upravičencem bo hkrati z obvestilom o izboru posredovan tudi pisni predlog pogodbe
in poziv k podpisu. Podpisano pogodbo mora upravičenec vrniti naročniku najkasneje v roku 15 dni od vročitve
pisnega predloga pogodbe, v nasprotnem primeru se
šteje, da je od pogodbe odstopil.
14. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine
Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, vsak dan od 8. do
13. ure, od dneva objave javnega razpisa, do dneva,
ko se izteče rok za oddajo ponudb, ali na spletni strani
www.mezica.si.
Občina Mežica
Št. 430-0002/2017

Ob-1255/17

Občina Mežica na podlagi 9. člena Pravilnika o
merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Mežica (Uradni list RS, št. 28/03 in 28/12)
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov,
projektov in dejavnosti na področju kulture, ki jih
bo Občina Mežica sofinancirala
iz občinskega proračuna v letu 2017
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva,
organizacije, zavodi in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mežica, da izvajajo dejavnost v Občini Mežica, da imajo določeno število članov v Občini Mežica ali da je njihovo delovanje oziroma
so njihovi projekti drugače vezani z Občino Mežica,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih
oziroma da so ustanovljeni v skladu s predpisi, ki urejajo
njihov status in delovanje,
– da imajo materialne, kadrovske in druge pogoje
za delovanje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, velja za
društva,
– da predložijo ustrezen letni program dela – letni
načrt.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali
projekti, programi in dejavnosti na naslednjih področjih
kulture:
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– glasbena dejavnost – odrasli, otroški pevski zbori,
instrumentalni orkestri,
– gledališka dejavnost,
– lutkovna dejavnost,
– recitacijska in literarna dejavnost,
– folklorna in plesna dejavnost,
– likovna, fotografska in filmska dejavnost,
– ohranjanje kulturne dediščine (muzejska in zgodovinska dejavnost),
– galerijska dejavnost.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost
sredstev javnega razpisa je 21.856,00 EUR.
4. Rok za porabo sredstev: sofinancirajo se projekti,
programi in dejavnosti, ki se bodo izvedle v letu 2017.
Sredstva niso prenosljiva.
5. Razpisni rok in način dostave ponudb
Rok za prijavo na razpis je 20. marec 2017.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter vsebovati zahtevane priloge.
Nepravočasno prispelih ponudb komisija ne bo
upoštevala.
Ponudba v zaprti kuverti mora biti označena z imenom in naslovom ponudnika, v spodnjem levem kotu
pa opremljena s pripisom ''Ne odpiraj – javni razpis –
kultura''.
6. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo komisija opravila po preteku
razpisnega roka. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da
v roku 8 dni prijavo dopolnijo. V primeru, da ponudnik
prijave v danem roku ne bo dopolnil, bo ponudba izločena kot nepopolna.
7. Dodatne informacije
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na
voljo na sedežu Občine Mežica ali po tel. 02/827-93-56,
kontaktna oseba Olga Vršič.
8. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine
Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, v času uradnih ur
od ponedeljka do petka od 8. ure do 13. ure, od dneva
objave javnega razpisa, do dneva, ko se izteče rok za
oddajo ponudb.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni v roku 15 dni po poteku rokov za
pritožbe.
Občina Mežica
Št. 093-1/2017-1

Ob-1257/17

Občina Vipava na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15 in 96/15),
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 in 14/15), Odloka
o proračunu Občine Vipava za leto 2017 (Uradni list RS,
št. 87/16) in Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v
Občini Vipava (Uradni list RS, št. 18/12) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok
v Občini Vipava v letu 2017
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih

in humanitarnih dejavnosti ter sofinanciranje stroškov
letovanj otrok in mladine.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh
dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo:
a) nevladne in neprofitne organizacije, društva ter
združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– so registrirani in delujejo na področju socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane Občine Vipava (najmanj 2 člana);
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo
načrtovanih programov.
b) neprofitne organizacije, društva in združenja,
ki organizirajo letovanja otrok in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so pravne osebe neprofitnega značaja,
– so registrirane za izvajanje letovanj otrok in mladih,
– imajo v letovanje vključene otroke in mlade s stalnim bivališčem v Občini Vipava,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje letovanj
otrok in mladine,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene
obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega
leta.
Pravne osebe pod točko a) z delovanjem na območju več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporabnike
tudi iz območja Občine Vipava in v koliki meri je program
oziroma projekt namenjen njim.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. Osnovna merila za izbor programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih
dejavnosti:
– ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela,
– sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva,
vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa,
– realnost izvedbe programa in finančna konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in oziroma udeležbo,
– reference – program se izvaja že dalj časa oziroma se program izvaja na območju občine že daljše
časovno obdobje.
Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
8.000 EUR za predlagatelje navedene v 3 a) točki.
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
5.000 EUR za predlagatelje navedene v 3 b) točki.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2017 za programe/projekte za katere so
bila dodeljena.
7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 17. marca 2017 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z
oznako »Ne odpiraj – sofinanciranje humanitarnih programov/letovanja otrok v letu 2017«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
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Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma
zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. V kolikor
v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji tega
ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa
obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z izbranimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Vipava ali na spletnih straneh www.vipava.
si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Vipava, tel.: 05/364-34-11, e-mail: obcina@vipava.si
Občina Vipava
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Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica na podlagi 10. člena Zakona o
športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 27/02 Odl. US:
U-I-210/98/32), 6. člena Pravilnika o merilih in kriterijih
za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih
objektov v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila
Snežnik št. 4/99 in 3/05), Letnega programa športa v
Občini Ilirska Bistrica za leto 2017, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 18. redni seji dne
26. 1. 2017 ter Odloka o rebalansu proračuna Občine
Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5/17)
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2017
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dejavnosti športa v letu 2017, ki jih na osnovi
sprejetih programskih nalog zagotavlja proračun Občine
Ilirska Bistrica.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin v naslednjih višinah:
I.

Športna vzgoja otrok, mladine in študentov v višini do

68.000 evrov

II.

Kakovostni šport v višini do

27.000 evrov

III.

Športna rekreacija v višini do

4.000 evrov

IV.

Šport invalidov v višini do

1.000 evrov

V.

Velike mednarodne prireditve in prireditve občinskega pomena v višini do

6.200 evrov

VI.

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v višini do

3.000 evrov

VII.

Športni objekti, investicijsko vzdrževanje in nakup športne opreme v višini do

Vrednost razpisanih programov za leto 2017 znaša
137.200 EUR.
2. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva in njihova združenja,
– vzgojno-varstveni zavodi,
– vzgojno-izobraževalni zavodi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti
v športu, ki izvajajo programe za občane Občine Ilirska
Bistrica.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi
predpisi,
– izvajajo športne programe za občane Občine
Ilirska Bistrica,
– njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih
programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
– imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Ilirska Bistrica iz predhodnih
razpisov oziroma obveznosti,
– da prijavljeni programi niso financirani iz drugih
postavk proračuna Občine Ilirska Bistrica,

28.000 evrov

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov.
Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da izvajalcu programov športa, ki v letu 2016 sredstev pridobljenih na javnem razpisu za sofinanciranje športnih
programov ni izkoristil, v letu 2017 ustrezno zmanjša
sredstva sofinanciranja za programe, ki v letu 2016 niso
bili izvedeni v skladu s pogodbo.
Prijave, ki bodo prispele v roku, določenem v 4. točki tega razpisa, bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov
športa ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica ter Merili in kriteriji za vrednotenje programov po
javnem razpisu za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2017,
ki jih je sprejela komisija za pripravo meril in kriterijev na
seji dne 2. 2. 2017.
3. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloga mora obvezno vsebovati po en izpolnjen obrazec
OBR-prijava, OBR-izjava, OBR-finančna realizacija ter
podpisan in žigosan vzorec pogodbe. Prijavitelj izpolni
tudi ustrezne druge obrazce glede na vsebino programov, na katere se prijavlja. V kolikor prijavitelj prijavlja
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več programov, mora za vsak posamezen program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni
dokumentaciji.
Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva na tem razpisu, je pri izvedbi sofinanciranih prireditev (na vabilih,
plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžan uporabiti logotip Občine Ilirska
Bistrica oziroma jo navesti kot sofinancerja v skladu s
pogoji tega javnega razpisa, pogodbo in navodili Občine
Ilirska Bistrica. Izbrani prijavitelj, ki v končnemu zahtevku ne bo predložil izvoda letaka ali plakata oziroma
drugega promocijskega materiala ali članka o izvedeni
prireditvi, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju,
ne bo upravičen do sredstev tega razpisa.
4. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo v zaprti
ovojnici prispele najpozneje do 13. 3. 2017 do 10. ure,
na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v
sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »PRIJAVA na javni
razpis šport 2017 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo izpolnjevale pogoje iz
te točke in bodo prispele do zgoraj navedenega roka.
Prijave, ki ne bodo izpolnjevale zahtevanih pogojev iz
te točke ali bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo
zapečatene vrnjene prijavitelju.
5. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago
v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
6. Odpiranje ponudb in postopek obravnave prijav
Komisija, ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistrica
v roku 15 dni po zaključenem razpisu odpre pravočasno
prejete prijave na razpis in ugotovi ali vloge izpolnjujejo
razpisne pogoje. O prejetih prijavah komisija izdela zapisnik. Nepravočasno prejete prijave se na predlog komisije s sklepom zavrže in vrne prijavitelju. Prijavitelje za
sofinanciranje programov, katerih prijave so nepopolne
oziroma nerazumljive, se na predlog komisije pozove,
da v roku 8 dni prijave dopolnijo oziroma odpravijo pomanjkljivosti. Če prijavitelj prijave v roku ne dopolni oziroma ne odpravi pomanjkljivosti, se prijavo na predlog
komisije zavrže s sklepom.
Popolne prijave komisija pregleda in ovrednoti v
skladu z določili Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik št. 4/99 in 3/05). Med vrednotenjem prijav lahko
komisija od prijaviteljev zahteva dodatne informacije,
podatke in neodvisna strokovna mnenja.
Komisija pripravi predlog razdelitve sredstev po posameznih področjih. Na podlagi predloga komisije direktor občinske uprave Občine Ilirska Bistrica sprejme sklep
o razdelitvi sredstev prijaviteljem najkasneje v 30. dneh
po prejemu vseh dopolnitev prijav.
Na sklep o razdelitvi sredstev prijaviteljem je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve sklepa. O pritožbi
odloča župan Občine Ilirska Bistrica, v roku 30 dni. Odločitev župana je dokončna.
Oddaja prijave na razpis pomeni, da se je prijavitelj
seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Upravičenec do sredstev se s predložitvijo prijave
na razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih
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in izplačanih denarnih sredstvih. Vsi podatki iz prijav so
informacije javnega značaja, razen tistih (posameznih
podatkov), ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno
skrivnost.
7. Informacije in pojasnila: dodatne informacije in
pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na tel. 05/711-23-31, kontaktna oseba: Luka
Špilar ali prek elektronske pošte: luka.spilar@ilirska-
bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 410-3/2017

Ob-1259/17

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradni list RS,
št. 5/17, z dne 3. 2. 2017) ter Pravilnika o sofinanciranju
humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica (Bistriški odmevi, uradne objave št. 4 II leto, 1, z dne 29. 11.
2008) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica
v letu 2017
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2017.
Programi, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk
in težav občanov in programi skupin za samopomoč.
2. Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– splošne dobrodelne organizacije,
– organizacije za kronične bolnike,
– organizacije za samopomoč,
– invalidske organizacije ter druge organizacije, ki
izvajajo humanitarne programe.
Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica in izvajajo
dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica oziroma ne
glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da
vključuje občane Občine Ilirska Bistrica,
– da so registrirani za izvajanje na področju humanitarnih dejavnosti najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo
poročila o realizaciji programov,
– da občinski upravi predložijo natančno opredeljeno finančno konstrukcijo prijavljenih programov,
– pri posameznih izvajalcih se višina odobrenih
sredstev za sofinanciranje humanitarnih programov
zmanjša za že odobreni znesek sofinanciranja istih programov iz katerekoli druge postavke proračuna občine
Ilirska Bistrica.
Izvajalci humanitarnih programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so pri izvedbi programov
(na vabilih, plakatih, publikacijah in drugem obveščanju
ter informiranju javnosti) dolžni uporabiti logotip Občine
Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi
Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska
Bistrica oziroma navesti, da je program sofinancirala
Občina Ilirska Bistrica.
Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica so dolžni izročiti po tri (3) izvode izdanih publikacij (plakati, vabila,
brošure, knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka.
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3. Kriteriji in merila za dodelitev sredstev
Zagotovljena sredstva se razdelijo:
– najmanj 70 % zagotovljenih sredstev organizacijam in društvom s sedežem v Občini Ilirska Bistrica,
– največ 30 % zagotovljenih sredstev organizacijam
in društvom, ki nimajo sedeža v Občini Ilirska Bistrica,
njihov program pa vključuje člane iz Občine Ilirska Bistrica (medobčinske, državne, mednarodne organizacije
oziroma društva).
Kriteriji in merila za vrednotenje programov:
– področje delovanja (občinske, medobčinska, državne, mednarodne organizacije oziroma društva),
– število članov izvajalca s stalnim prebivališčem v
Občini Ilirska Bistrica,
– kakovost in realnost izvedbe prijavljenih programov,
– pričakovana višina sofinanciranja s strani proračuna Občine Ilirska Bistrica.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa
Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Ilirska Bistrica v proračunu za leto 2017 zagotovljenih do
10.000 EUR sredstev.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2017, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu prijave za leto 2017, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več
programov, mora vsak posamezni program prijaviti na
svojem obrazcu. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.
6. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo
prispele najpozneje do 3. 3. 2017 do 10. ure, na naslov
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Za sofinanciranje
humanitarnih programov 2017 – Ne odpiraj«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele
do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele
po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
7. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
8. Odpiranje prijav in obveščanje o izidu javnega
razpisa
Odpiranje prijav bo predvidoma dne 6. 3. 2017 ob
12. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila tričlanska komisija (v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica),
ki jo bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma maja 2017 in
nato pozvani k sklenitvi pogodbe. Če komisija ugotovi,
da so prispele prijave na javni razpis nepopolne, prijavitelja o tem obvesti in ga pozove, da prijavo v določenem
roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave
ne dopolni, se zavrže kot nepopolna.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh,
tel. 05/711-23-33.
Občina Ilirska Bistrica
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Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16),
Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS,
št. 13/08, z dne 5. 2. 2008) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradni list
RS, št. 5/17, z dne 3. 2. 2017) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska
Bistrica v letu 2017
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica v letu 2017.
Predmet javnega razpisa so naslednji programi v
skupni višini do 43.399 EUR:
– Sklop I: dejavnost kulturnih društev
(A-L); do:
24.076 EUR;
– Sklop II: sofinanciranje gostovanj
(M1); do:
6.593 EUR;
– Sklop III: sofinanciranje nabave
opreme in rekvizitov (M2); do:
1.994 EUR;
– Sklop IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3);
do:
4.768 EUR;
– Sklop V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih, ali drugih
podobnih svečanostih (M4); do:
2.646 EUR
– Sklop VI: sofinanciranje publikacij
(N); do:
3.322 EUR.
V sklopu št. II: (sofinanciranje gostovanj) (M1) se
za gostovanja domačih društev izven meja naše občine nameni največ 1.932 EUR, pri čemer se iz tega
sofinancira prevoze na koncerte Primorska poje, Zlata
jesen, Tabor pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Zbori
udeležbe na navedenih prireditvah ne smejo prijavljati
tudi v Sklop I ali katerikoli drugi programski sklop. Ostala
sredstva se namenijo za organizacijo gostovanj društev,
ki imajo sedeže izven meja naše občine na prireditvah
v naši občini.
V sklopu št. IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3) se sofinancira prireditev
Premska srečanja do višine 1.206 EUR, od katerih se
do višine 603 EUR nameni kot nagrada za najboljše
literarno delo.
V sklopu št. V: sofinanciranje izvedbe programa
ob praznikih (M4) se sofinancira naslednje prireditve, in
sicer največ do navedenih zneskov:
– Dan upora proti okupatorju do:
665 EUR,
– Prvi maj – praznik dela do:
658 EUR,
– Dan državnosti do:
658 EUR,
– Dan samostojnosti do:
665 EUR.
Do sredstev iz tega razpisa ne bodo upravičeni:
– prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, ki so financirani ali sofinancirani iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica;
– prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, za katere je bil posebej objavljen javni razpis in so že sofinancirani s strani Občine Ilirska
Bistrica.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2017 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
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2. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
– kulturna društva,
– ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na
enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt.
Predlagatelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica (lahko
tudi sekcijo),
– da so registrirana skladno z zakonodajo, ki ureja
ustanavljanje društev, javnih zavodov ali javnih skladov,
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju kulture najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da kulturni program ali njegov posamezni del, s
katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje po tem
pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica,
– posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno
prebivališče v Občini Ilirska Bistrica,
– posamezni izvajalci lahko konkurirajo samostojno
ali v okviru zveze društev, vendar je odobritev sofinanciranja programov omejena tako, da lahko za istovrstne
programe pridobijo sofinanciranje samo enkrat.
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi ostale pogoje iz
5. člena Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.
Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem razpisu so dolžni:
– na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine
Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi
Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska
Bistrica oziroma navesti, da je program sofinancirala
Občina Ilirska Bistrica,
– Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri izvode izdanih
publikacij v zvezi s prireditvami (plakati, vabila, brošure,
knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega
oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica,
– uskladiti termine programov z območno izpostavo
JSKD Ilirska Bistrica, v izogib prirejanja kulturnih dogodkov istočasno na več lokacijah.
Izbrani izvajalci kulturnega programa so dolžni, v
kolikor bodo potrebe Občine Ilirska Bistrica, nastopati
najmanj na dveh prireditvah, ki ji bo organizirala Občina
Ilirska Bistrica.
V primeru neizpolnjevanja pogojev se izbranim izvajalcem sredstva ne izplačajo.
V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu
s Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.
3. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati po en izpolnjen obrazec
OBR-prijava, OBR-izjava in OBR-finančna realizacija
ter ustrezne druge obrazce glede na vsebino programov, na katere se prijavitelj prijavlja. V kolikor prijavitelj
prijavlja več programov, mora za vsak posamezen program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v
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razpisni dokumentaciji (zadostujejo priloge in dokazila
k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno ponovno
prilagati zahtevanih prilog).
4. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele
najpozneje do 14. 3. 2017 do 10. ure, na naslov Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Prijava na javni razpis kultura 2017 – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo
prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
5. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
6. Odpiranje prijav in obveščanje o izidu javnega
razpisa
Odpiranje prijav bo predvidoma dne 15. 3. 2017
ob 10. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila petčlanska komisija (v skladu s Pravilnikom za
sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Ilirska Bistrica), ki jo bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni
predvidoma maja 2017 in nato pozvani k sklenitvi pogodb. Če komisija ugotovi, da so prispele prijave na
javni razpis nepopolne, prijavitelja o tem obvesti in ga
pozove, da prijave v določenem roku ustrezno dopolni.
Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se ta zavrže
kot nepopolna.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh,
tel. 05/711-23-33.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 410-24/2017

Ob-1270/17

Na podlagi sklepa župana, št. 410-24/2017 z dne
25. 1. 2017, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov za otroke
in mladino v Mestni občini Koper za leto 2017
(v nadaljevanju: razpis)
1. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki
jih ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni
razvoj otrok in mladine;
– podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, ki
predstavljajo posamično aktivnost izvajalcev, ki so pomembni za splošni razvoj otrok in mladine;
– povečanje raznolikosti programov in projektov za
otroke in mladino.
2. Razpisna področja in splošni pogoji prijave na
posameznih področjih
a) Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK) bo
sofinancirala programe/projekte z naslednjih področij
dejavnosti:
A. programe in projekte za otroke (do 14 let starosti), ki so namenjeni:
– dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– zadovoljevanju interesov otrok;
– spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
– spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– dejavnostim med šolskimi počitnicami;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in
društvi, ki delajo na področju dela z otroki v Mestni občini Koper;
– prireditve, namenjene otrokom, izvedene v okviru
širšega programa prijavitelja.
B. programe in projekte za mladino (od starosti
15 do 29 let):
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih;
– aktivno preživljanje prostega časa;
– spodbujanje in razvijanje ustvarjalnega dela;
– spodbujanje prostovoljnega dela;
– dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi počitnicami;
– zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih;
– preprečevanje nasilja med mladimi in nad mladimi;
– spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
– informiranost mladih in zmanjšanje odliva intelektualnega potenciala iz Mestne občine Koper;
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija
mladih v družbi;
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih;
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so
pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja;
– razvoj interesnih oblik združevanja mladih;
– posamične dejavnosti, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
– prireditve, namenjene mladim, izvedene v okviru
širšega programa prijavitelja.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi oziroma
projekti izvajalcev s področja kulture, športa, turizma,
socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi,
ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper, kot
tudi ne aktivnosti komercialnega značaja ter organizacija
izletov in letovanj.
Predmet sofinanciranja po tem razpisu tudi niso
posamične prireditve, ki so kot enodnevni ali večdnevni
javni dogodek namenjene širši javnosti in so kot take
predmet javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v
Mestni občini Koper za tekoče leto.
b) Za sofinanciranje programov/projektov se lahko
prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje
razpisa:
a) za področje A.:
– društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustanove, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju razpisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo
društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oziroma
delujejo že dalj časa in so imeli določene spremembe);
– imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …)
enoto na območju MOK;
– izvajajo programe in projekte za otroke najmanj
eno leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka
nazaj, na območju in za uporabnike MOK;
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– niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;
– da se program izvaja izven rednih šolskih programov;
– da je vsebina prijavljenega programa skladna s
predmetom razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske
pogoje za realizacijo programa;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2017 na
območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da
je program oziroma projekt sofinanciran s strani MOK;
– posamezni prijavitelj lahko prijavi programe oziroma projekte samo za otroke ali za mladino.
b) za področje B.:
– društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustanove, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju razpisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo
društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oziroma
delujejo že dalj časa in so imeli določene spremembe);
– imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …)
enoto na območju MOK;
– izvajajo programe in projekte za mladino najmanj
eno leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka
nazaj, na območju in za uporabnike MOK;
– niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;
– da se program izvaja izven rednih šolskih oziroma
študijskih programov;
– da je vsebina prijavljenega programa skladna s
predmetom razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske
pogoje za realizacijo programa;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2017 na
območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da
je program oziroma projekt sofinanciran s strani MOK;
– posamezni prijavitelj lahko prijavi programe oziroma projekte samo za otroke ali za mladino.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje
in investicije.
Prijavitelj se s svojim programom oziroma projektom za leto 2017 lahko prijavi samo na enega izmed
javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2017, in
sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva
osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne
velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2017 in za prijave na javni razpis za
sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2017.
V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih
postopkov ter s sklepom zavržene.
3. Merila in kriterji za dodelitev sredstev
Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo
upoštevani naslednji kriteriji:
– kakovost, inovativnost in zasnova programa oziroma projekta:
– za izvedbo programa oziroma projekta obstaja
izdelan časovni načrt z lokacijo
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– dostopnost programa oziroma projekta
– obrazložitev in utemeljitev programa oziroma
projekta;
– reference prijavitelja in reference sodelujočih partnerjev oziroma prepoznavnost preteklih projektov oziroma programov prijavitelja v slovenskem prostoru;
– realno prikazana finančna konstrukcija programa
oziroma projekta;
– čas delovanja prijavitelja (število let delovanja
prijavitelja);
– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripravo programa oziroma projekta;
– sodelovanje mladih pri načrtovanju in izvedbi programov oziroma projektov (samo za področje B);
– sodelovanje in povezovanje z drugimi akterji na
področju mladine (samo za področje B);
– zagotovljene ustrezne prostorske pogoje za realizacijo načrtovanega/ih programa/ov.
Na področju B bodo bili prednostno obravnavani
prijavitelji:
– ki bodo zagotavljali ustrezne prostorske pogoje
za izvajanje programov/projektov, torej najmanj 150 m2
uporabnih in servisnih prostorov (OBR 7a – Izjava o
lastništvu objekta ali OBR 7b – Soglasje lastnika ali
upravljalca objekta);
– ki bodo prijavi priložili vsaj tri izjave oseb mlajših
od 30 let o sodelovanju v programski/projektni skupini
(OBR 8 – Izjava osebe o sodelovanju v programski/
projektni skupini);
– ki bodo program izvajali v sodelovanju s Centrom
mladih Koper.
Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju
zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sredstva.
MOK bo posamezne programe oziroma projekte
sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in
glede na razpoložljiva proračunska sredstva.
Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih
se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da
je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena
takoj, ko bo to ugotovljeno.
4. Višina sredstev za sofinanciranje programov in
projektov
Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini
Koper v letu 2017 je opredeljena s proračunom za leto
2017, in sicer največ do 99.420,00 €, na naslednjih področjih v zneskih:
– programi za otroke
50.020,00 €
– programi za mladino
49.400,00 €.
MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne
višine sredstev za posamezno področje.
MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih
programov in projektov, ki po vsebini ne sodijo na področja tega razpisa in tistih, ki resorno spadajo na druga področja (npr. šolstvo – daljše izobraževalne oblike,
šport, sociala, znanost, raziskovanje …). Prav tako ne
bodo sofinancirani programi in projekti, katerih finančna
konstrukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja
razpisanih sredstev.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Dokumenti potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa oziroma projekta
mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 –
Podatki o prijavitelju programa ali projekta
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– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih
podatkih
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 –
Prijava programa ali projekta
– podpisan in žigosan OBR-7a – Izjava o lastništvu
objekta – v primeru, da se program/projekt izvaja v lastnih prostorih (samo za področje B)
– podpisan in žigosan OBR-7b – Soglasje lastnika
ali upravljalca objekta – v primeru, da se program/projekt izvaja v drugih prostorih (samo za področje B)
– podpisan in žigosan OBR-8 – Izjava osebe o
sodelovanju v programski/projektni skupini (samo za
področje B)
– podpisan in žigosan OBR-9 – Izjava o partnerstvu
(samo za področje B).
Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev številka 4, 5 in 6.
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi
zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika)
prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.
V kolikor prijavitelj prijavlja več programov oziroma
projektov za različno področje (otroci ali mladina), mora
za vsak posamični program oziroma projekt izpolniti
ločen obrazec:
– OBR-3 ter na njem označiti za katero področje gre,
– OBR-7a ali 7b (samo za področje B),
– OBR-8 (samo za področje B) in
– OBR-9 (samo za področje B).
Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolni samo
enkrat.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu
soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer
s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila
o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse
v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in
dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.
Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na
način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis
odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika, žig
ter datum.
Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina
prijave na razpis:
I. akt o ustanovitvi oziroma statut društva – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič
oziroma delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od
zadnje prijave na razpis.
Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma
statut društva.
II. poročilo o izvajanju programov/projektov za otroke ali mladino na območju in za uporabnike MOK za
leto 2016
Dokazilo: Poročilo o izvajanju programov/projektov
za otroke ali za mladino za leto 2016.
Prijavitelj programa oziroma projekta mora v
obrazcu OBR-3 Prijava programa oziroma projekta
obvezno navesti terminski plan, tj. časovni potek programa oziroma projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru odobritve programa oziroma projekta je
prijavitelj morebitna odstopanja od načrtovanega plana
in obrazložitve zanje dolžan pisno sporočiti na naslov
Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti
ingrid.kozlovic@koper.si.
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Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem
sofinanciranja programa oziroma projekta lahko prijavitelj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno
elektronsko pošto.
Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo.
Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno
poročilo posredovano najkasneje do 24. 11. 2017. Obvezno pa mora prijavitelj ob vmesnem in končnem poročilu
priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale ipd.) kot dokazilo o realiziranem programu oziroma projektu. Navedena gradiva
so obvezna priloga vmesnega in končnega poročila. Rok
za oddajo končnega poročila o sofinanciranju programa
oziroma projekta za leto 2017 je 28. 2. 2018.
Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda
tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom
odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.
V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je nepopolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja
pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj
v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, bo taka
vloga zavržena.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico
(OBR-10).
Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje
do ponedeljka, 6. marca 2017, na naslov Mestna občina
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne
oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni
ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.
Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
8. Obravnava prijav in izid razpisa
Prijavljen program/projekt lahko komisija prerazporedi na drugo področje glede na vsebino prijave in
razpisana sredstva oziroma na drug razpis.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni
predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji
in način koriščenja proračunskih sredstev.
9. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podobno v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, tel.
05/664-62-38 ali 05/664-62-39.
Mestna občina Koper
Št. 122-1/2017
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Na podlagi sklepa župana, št. 122-1/2017 z dne
25. 1. 2017, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega varstva
v Mestni občini Koper za leto 2017
I. Predmet in cilj javnega razpisa je sofinanciranje
programov socialnega varstva v letu 2017, ki jih izvajajo
društva, ustanove in zavodi.
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a) Programi društev, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost
osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega
zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk
ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.
b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje,
urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in
zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za
samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok
in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje nasilja v
družinah;
– programi usposabljanja prostovoljcev za pomoč
ogroženim posameznikom in družinam.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki sodijo
v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, izletov, taborov in letovanj, programi stanovanjskih skupin,
katerim občina plačuje stroške namestitve uporabnikov
v skladu s predpisi socialnega varstva ter programi, ki
so predmet drugih javnih razpisov Mestne občine Koper
za leto 2017.
II. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo za sofinanciranje
programov socialnega varstva
– pod točko a – društva in ustanove,
– pod točko b in c – društva, ustanove in zavodi,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine
Koper;
3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost ali dejavnost, ki je predmet
razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov izvajanja programa;
6. imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje oziroma
reference na področju, za katero se prijavljajo;
7. imajo predvideno sofinanciranje programa s strani drugih sofinancerjev, najmanj v višini 50 % vrednosti
celotnega programa.
Prijavitelj se s svojim programom za leto 2017 lahko
prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2017, in sicer na tisti razpis, katerega
predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis
za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za
leto 2017 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje
športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2017.
III. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov bodo uporabljena naslednja merila:
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1. Kvaliteta in realnost predloženega programa:
– program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu
s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov;
– uporabniki programa so jasno opredeljeni;
– metode in način dela v programu so jasno opredeljeni;
– program ima zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa.
2. Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:
– uporabniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju in
izvedbi programa;
– izvajalci programa so tudi prostovoljci.
3. Finančna konstrukcija programa:
– program ima pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
4. Dosedanje delo oziroma reference:
– izkušnje oziroma reference prijavitelja na področju, za katero se prijavlja.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili, ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih prijavljenih programov.
IV. Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2017
je največ do 63.960,00 EUR.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcu prijave za leto 2017, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k
dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v določenem roku ne
bodo dopolnili, le-te ne bodo obravnavane.
VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 6. marca 2017 na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov
socialnega varstva za leto 2017, št. 122-1/2017«. Na
hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene
in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno
označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.
VIII. Izid javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 45 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2017, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih
sredstev.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od
dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo
prijav v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih
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ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu:
www.koper.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj
Mestne občine Koper, tel. 05/664-62-56.
Mestna občina Koper
Št. 139-1/2017

Ob-1272/17

Na podlagi sklepa župana, št. 139-1/2017 z dne
25. 1. 2017, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih
organizacij in drugih društev in združenj,
ki niso predmet drugih razpisov
v Mestni občini Koper za leto 2017
(v nadaljevanju: razpis)
1. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki
so pomembni za splošni razvoj Mestne občine Koper (v
nadaljevanju: MOK);
– povečanje raznolikosti dogodkov in dostopnosti
raznih vsebin.
2. Razpisna področja in splošni pogoji prijave
MOK bo sofinancirala:
A. programe veteranskih organizacij;
B. programe drugih društev in združenj, ki niso
predmet drugih razpisov Mestne občine Koper.
Za sofinanciranje programov se lahko prijavijo le
prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:
– se lahko prijavijo s svojimi programi:
– društva
– zveze društev
– zavodi (za programe, ki niso del njihove redne
dejavnosti)
– drugi subjekti,
– prijavitelji morajo biti registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo društva,
ki se na javni razpis prijavljajo prvič oziroma delujejo že
dalj časa in so imeli določene spremembe);
– imajo svoj sedež na območju MOK najmanj
dve leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka
nazaj. Izjemoma najmanj eno leto za tiste prijavitelje,
ki so v zadnjem dvoletnem obdobju dosegli izjemne in
vidne, dokazljive uspehe na svojem področju delovanja
(priznanja na nivoju države in/ali EU);
– nosilci programa imajo večletne (vsaj dvoletne)
izkušnje in reference na področju, ki ga prijavljajo;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2017 na
območju MOK;
– prijavljeni program mora omogočati vključevanje
članov oziroma uporabnikov in Mestne občine Koper;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da
je program sofinanciran s strani MOK.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje
in investicije.
Prijavitelj se s svojim programom za leto 2017 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne
občine Koper za leto 2017, in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji
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del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni
razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2017
in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih
programov v MOK za leto 2017.
V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih
postopkov ter s sklepom zavržene.
3. Merila in kriterji za dodelitev sredstev
Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo
upoštevani naslednji kriteriji:
– kakovost, inovativnost in zasnova programa:
– za izvedbo programa obstaja izdelan časovni
načrt z lokacijo
– dostopnost programa
– obrazložitev in utemeljitev programa;
– reference prijavitelja oziroma prepoznavnost preteklih programov prijavitelja v slovenskem prostoru;
– realno prikazana finančna konstrukcija programa;
– čas delovanja prijavitelja (število let delovanja
prijavitelja);
– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripravo programa.
Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju
zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sredstva.
MOK bo posamezne programe sofinancirala največ
do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva
proračunska sredstva.
Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih
se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da
je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena
takoj, ko bo to ugotovljeno.
4. Višina sredstev za sofinanciranje programov
Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje
programov veteranskih organizacij in drugih društev in
združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper v letu 2017, je opredeljena s proračunom za
leto 2017, in sicer največ do 26.300,00 €, na naslednjih
področjih v zneskih:
– programi veteranskih organizacij
10.450,00 €
– programi drugih društev
in združenj
15.850,00 €.
MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne
višine sredstev za posamezno področje.
MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih programov, ki po vsebini sodijo na druga področja
objavljenih razpisov. Prav tako ne bodo sofinancirani
programi, katerih finančna konstrukcija ne bo odražala
realnih možnosti koriščenja razpisanih sredstev.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Dokumenti potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 –
Podatki o prijavitelju programa
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih
podatkih
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 –
Prijava programa.
Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev številka 4, 5 in 6.
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi
zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika)
prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.
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V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za
vsak posamični program izpolniti ločen obrazec OBR3. Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolni samo
enkrat. Vse izpolnjene obrazce naj prijavitelj dostavi v
eni kuverti.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu
soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer
s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila
o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse
v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in
dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.
Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na
način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis
odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika, žig
ter datum.
Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina
prijave na razpis:
I. akt o ustanovitvi oziroma statut društva – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič
oziroma delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od
zadnje prijave na razpis.
Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma
statut društva.
Prijavitelj programa mora v obrazcu OBR-3 Prijava
programa obvezno navesti terminski plan, tj. časovni
potek programa z navedbo planiranih aktivnosti. V
primeru odobritve programa je prijavitelj morebitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve zanje
dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov ingrid.
kozlovic@koper.si.
Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem
sofinanciranja programa oziroma projekta lahko prijavitelj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno
elektronsko pošto.
Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo
posredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti
vmesno poročilo posredovano najkasneje do 24. 11.
2017. Obvezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke,
nosilce podatkov, razne materiale ipd.) kot dokazilo o
realiziranem programu. Navedena gradiva so obvezna priloga končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila o sofinanciranju programa za leto 2017
je 28. 2. 2018.
Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda
tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom
odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.
V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je nepopolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja
pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj
v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, bo taka
vloga zavržena.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico
(OBR-7).
Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje
do ponedeljka, 6. marca 2017, na naslov Mestna občina
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne
oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
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Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni
ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.
Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
8. Obravnava prijav in izid razpisa
Prijavljen program lahko komisija prerazporedi na
drug razpis glede na vsebino prijave in razpisana sredstva.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni
predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
9. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo
prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za
družbene dejavnosti in razvoj MOK, in sicer do pet dni
pred potekom roka za predložitev prijav.
Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podobno v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, tel.
05/664-62-38 ali 05/664-62-39.
Mestna občina Koper
Št. 181-1/2017

Ob-1273/17

Na podlagi sklepa župana, št. 181-1/2017 z dne
25. 1. 2017, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov dela društev in drugih
ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo
zdravja v Mestni občini Koper v letu 2017
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper
v letu 2017.
Prijavitelj se s svojim programom oziroma aktivnostjo za leto 2017 lahko prijavi samo na enega izmed
javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2017, in
sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva
osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne
velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2017 in za prijave na javni razpis za
sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2017.
2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva
in ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo zdravja in ki:
– delujejo na območju Mestne občine Koper in so
registrirana v Sloveniji,
– delujejo s ciljem pospeševanja promocije zdravja
na območju Mestne občine Koper,
– ne bodo prejela sredstev za letno delovanje društva iz drugih virov Mestne občine Koper v letu 2017,
– se bodo obvezno vključila v prireditev Dnevi
zdravja-Koper zdravo mesto v mesecu maju (predvidoma 27. in 28. 5. 2017).
Predmet sofinanciranja ne bodo:
– Programi, ki sodijo v redno dejavnost zavodov in
društev (npr.redne vadbe, ki se financirajo iz vadnine),
organizacija počitnic, izletov, taborov in letovanj.

– Stroški vezani na redno dejavnost društva, kot
so najemnina za poslovni prostor, kjer ima prijavitelj
sedež, naročnina za telefon, plača redno zaposlenega
na društvu ipd. niso upravičeni stroški.
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih
namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni
sedež na ozemlju Republike Slovenije.
Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja
društev in drugih ustanov pri:
– izvajanju aktivnosti za ozaveščanje in vključevanju javnosti v aktivnosti, ki prispevajo k pospeševanju
in promociji zdravja,
– aktivnostih, ki neposredno prispevajo k boljšemu
zdravju,
– aktivnostih, ki temeljijo na sodelovanju in povezovanju društev ter ustanov v skupnih prizadevanjih za
promocijo zdravja,
– aktivnostih, ki so inovativne in zanimive za javnost, ter tako učinkovite pri spodbujanju in promociji
varovanja zdravja,
– aktivnostih, ki jih izvajajo društva z večletnim
delovanjem na področju varovanja zdravja,
– aktivnostih za varovanje zdravja, ki bodo promovirane in predstavljene širši javnosti v medijih ter
sredstvih javnega obveščanja,
– sodelovanju na projektih v izvajanju Mestne občine Koper, in sicer obvezno v mesecu maju Dnevi
zdravja-Koper zdravo mesto, v drugih dnevih namenjenim promociji zdravja, v septembru v Tednu mobilnosti itd.,
– inovativnosti.
S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne
sofinancira aktivnosti investicijske narave.
Merila za izbor prijav:
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje
ocenjenih prijav, izvedla presojo primernega zneska
sofinanciranja aktivnosti z vidika višine zaprošenih
sredstev, ostalih virov sofinanciranja, izvedljivosti prijavljenih aktivnosti in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg
skupnega zbira točk, bo ta presoja osnova za dodelitev
višine sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.
Izločitveno merilo:
– v kolikor so aktivnosti neskladne s predmetom
in nameni javnega razpisa, strokovna komisija prijavo
izloči in je ne ocenjuje.
3. Obveznosti
Pogoj za uspešno kandidaturo je sodelovanje
prijavitelja s projektom v sklopu Dnevi zdravja-Koper
zdravo mesto v mesecu maju, v primeru uspešne kandidature na razpisu pa bo prijavitelj moral izpolnjevati
še naslednje:
– navajati bo moral MOK z njenim logotipom na
vseh tiskanih materialih, ki so sestavni del promocijskih
in drugih aktivnosti v zvezi s projektom,
– navajati bo moral MOK v izjavah za javnost in na
novinarskih konferencah v zvezi s projektom ter drugih
pojavljanjih sofinanciranega projekta v medijih,
– v kolikor se sofinancira pripravo oziroma izdelavo izdelka, bo MOK upravičena do dogovorjenega števila kosov oziroma izvodov izdelka za lastne potrebe,
– v primeru, da je sponzorirani projekt dogodek v
sklopu Dnevov zdravja, je organizator dolžan najkasneje 1 mesec pred pričetkom dogodka o tem obvestiti
MOK in na elektronski naslov ali preko elektronskega
vmesnika posredovati njegovo podrobno predstavitev,
da ga MOK objavi na svojih spletnih straneh,
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– organizator mora najkasneje 5 dni po končanem
dogodku po elektronski pošti poslati gradivo (foto material in drugo gradivo, ki dokazuje izvedbo in izpolnjevanje
pogojev h katerim se je obvezal, s kratkim vsebinskim
povzetkom projekta) o izvršenih aktivnostih. Fotografije
lahko MOK objavi na svojih spletnih straneh.
4. Okvirna višina sredstev: vrednost razpisanih
sredstev za sofinanciranje programov dela društev in
drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja razvoj in
promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2017, je
višina opredeljena s proračunom za leto 2017 največ
do 12.200 EUR.
5. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2017 v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem
obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa,
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 6. 3. 2017 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in
sicer v času uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: Javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper za leto 2017, »Ne
odpiraj, št. 181-1/2017«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo
obravnavane.
8. Odpiranje prijav, obvestilo o izidu javnega razpisa
Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila.
Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna,
v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja,
da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v
določenem roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže
kot nepopolna.
Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila
o izidu razpisa predvidoma v roku 30 dni po sprejemu
odločitve.
Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo
možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v
katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s
pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali
pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
Mestna občina Koper
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Na podlagi sklepa župana, št. 354-4/2017 z dne
25. 1. 2017, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov dela društev in drugih
ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo
varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2017
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje
spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper
v letu 2017.
Prijavitelj se s svojim programom oziroma aktivnostjo za leto 2017 lahko prijavi samo na enega izmed
javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2017, in
sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva
osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne
velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2017 in za prijave na javni razpis za
sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2017.
2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva in
ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo varstva okolja in ki:
– delujejo na območju Mestne občine Koper in so
registrirana v Sloveniji,
– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja varovanja
okolja na območju Mestne občine Koper ali delujejo s
ciljem varstva okolja na območju Mestne občine Koper,
– ne bodo prejela sredstev za letno delovanje društva iz drugih virov Mestne občine Koper v letu 2017,
– se bodo obvezno vključila v prireditev Teden mobilnosti v mesecu septembru (od 16. do 22. septembra
2017).
Predmet sofinanciranja ne bodo:
– Programi, aktivnosti, ki sodijo v redno dejavnost
zavodov in društev, organizacija počitnic, izletov, taborov
in letovanj.
– Stroški vezani na redno dejavnost društva, kot so
najemnina za poslovni prostor, kjer ima prijavitelj sedež,
naročnina za telefon, plača redno zaposlenega na društvu ipd. niso upravičeni stroški.
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih
namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni
sedež na ozemlju Republike Slovenije.
Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja
društev in drugih ustanov pri:
– izvajanju aktivnosti za ozaveščanje in vključevanju javnosti v aktivnosti, ki prispevajo k pospeševanju in
promociji varovanja okolja,
– aktivnostih, ki neposredno prispevajo k čistejšemu okolju,
– aktivnostih, ki temeljijo na sodelovanju in povezovanju društev ter ustanov v skupnih prizadevanjih za
varovanje okolja,
– aktivnostih, ki so inovativne in zanimive za javnost, ter tako učinkovite pri spodbujanju in promociji
varovanja okolja,
– aktivnostih, ki jih izvajajo društva z večletnim delovanjem na področju varovanja okolja,
– aktivnostih za varovanje okolja, ki bodo promovirane in predstavljene širši javnosti v medijih ter sredstvih
javnega obveščanja,
– sodelovanju na projektih v izvajanju Mestne občine Koper, in sicer obvezno v mesecu septembru v Tednu
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mobilnosti, ter v obeleženih dnevih varstva okolja, kot so
svetovni dan okolja, dan zemlje, ekodnevi itd.
S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne
sofinancira aktivnosti investicijske narave.
Merila za izbor prijav:
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje
ocenjenih prijav, izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja aktivnosti z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih virov sofinanciranja, izvedljivosti prijavljenih
aktivnosti in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti
glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupnega zbira točk, bo ta presoja osnova za dodelitev višine
sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.
Izločitveno merilo:
– v kolikor so aktivnosti neskladne s predmetom
in nameni javnega razpisa, strokovna komisija prijavo
izloči in je ne ocenjuje.
3. Obveznosti
Pogoj za uspešno kandidaturo je sodelovanje prijavitelja z aktivnostjo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, v primeru uspešne kandidature na razpisu pa bo
prijavitelj moral izpolnjevati še naslednje:
– navajati bo moral MOK z njenim logotipom na
vseh tiskanih materialih, ki so sestavni del promocijskih
in drugih aktivnosti v zvezi s projektom,
– navajati bo moral MOK v vseh izjavah za javnost,
na novinarskih konferencah in vabilih v zvezi s projektom ter drugih pojavljanjih sofinanciranega projekta v
medijih,
– v kolikor se sofinancira pripravo oziroma izdelavo
izdelka, bo MOK upravičena do dogovorjenega števila
kosov oziroma izvodov izdelka za lastne potrebe,
– prijavitelj mora podrobno predstavitev sofinanciranih aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, najkasneje 1 mesec pred pričetkom dogodka,
posredovati MOK na elektronski naslov ali preko elektronskega vmesnika, da jih MOK objavi na svojih
spletnih straneh,
– prijavitelj mora najkasneje 5 dni po končanem
dogodku po elektronski pošti poslati kratko poročilo (foto
material in drugo gradivo, ki dokazuje izvedbo in izpolnjevanje pogojev h katerim se je obvezal, s kratkim
vsebinskim povzetkom projekta) o izvršenih aktivnostih.
Fotografije lahko MOK objavi na svojih spletnih straneh.
4. Okvirna višina sredstev: vrednost razpisanih
sredstev za sofinanciranje programov dela društev in
drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja razvoj in
promocijo okolja v Mestni občini Koper v letu 2017, je
višina opredeljena s proračunom za leto 2017 največ
do 15.000 EUR.
5. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2017 v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem
obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa,
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 6. 3. 2017 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine
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Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in
sicer v času uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: Javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper za leto 2017,
»Ne odpiraj, št. 354-4/2017«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo
obravnavane.
8. Odpiranje prijav in obvestilo o izidu javnega razpisa
Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če
strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku
14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo
v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem
roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot nepopolna.
Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila
o izidu razpisa predvidoma v roku 30 dni po sprejemu
odločitve.
Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo
možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v
katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali
pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
Mestna občina Koper
Št. 322-8/2017

Ob-1275/17

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradni list RS, št. 40/00, 30/01, 29/03, 90/05, 67/06 in
39/08) ter sklepa župana št. 322-8/2017, z dne 25. 1.
2017, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje turističnih društev
in drugih društev, katerih glavnina delovanja
spodbuja razvoj in promocijo turizma
v Mestni občini Koper v letu 2017
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni
občini Koper v letu 2017.
Prijavitelji se s svojimi programi v letu 2017 lahko
prijavijo samo na enega izmed javnih razpisov Mestne
občine Koper, ki sofinancirajo delovanje društev v letu
2017, in sicer na tisti javni razpis, katerega predmet
javnega razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis,
ki sofinancirajo prireditve in športne programe v Mestni
občini Koper v letu 2017.
2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva,
katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo
turizma in ki:
– delujejo na območju Mestne občine Koper in so
registrirana v Sloveniji,
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– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na
območju Mestne občine Koper ali delujejo s ciljem promocije turističnih produktov in tipičnih produktov Istre,
– ne bodo prejela sredstev za izvedbo prijavljenega programa dela v letu 2017 iz drugih virov Mestne
občine Koper,
– so oddala končno poročilo o delu za leto 2016,
v primeru prijave na javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni
občini Koper v letu 2016 (slednje ne velja kot pogoj za
novoustanovljena društva),
– bodo sodelovala na Predstavitvi KS MOK v letu
2017 in Turističnih igrah (14. 5. 2017).
Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanje
društev, katerih aktivnosti temeljijo na:
– rednem delovanju društva, kot so skupna srečanja članov društva, delovni sestanki …,
– izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in
vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih
poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične
signalizacije in podobno),
– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in
mladine za turizem,
– izvajanju promocijske in informativne dejavnosti
v kraju,
– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več
turističnih in drugih društev,
– aktivnostih, ki omogočajo uspešno, množično
vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper,
– aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti,
– vključevanju v aktivnosti, prireditve in projekte v
izvajanju Mestne občine Koper, in sicer v Istrsko pustno
povorko, Predstavitev KS MOK 2017, Turistične igre in
drugih prireditvah.
S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne
sofinancira prireditev ali projektov investicijske narave.
Merila za izbor prijav:
Merila, na podlagi katerih bo strokovna komisija
ocenjevala prijave, so opredeljena v 3. točki razpisne
dokumentacije.
3. Okvirna višina sredstev: vrednost razpisanih
sredstev za sofinanciranje delovanja društev, katerih
glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper v letu 2017, je opredeljena v
proračunu Mestne občine Koper za leto 2017, in znaša
55.000 EUR.
4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2017 v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu
soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih
sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s
strani pooblaščene osebe občine.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko vključno do 6. 3. 2017 na naslov Mestna
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občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do
tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in
sicer v času uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj, št. 322-8/2017«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo
obravnavane.
7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje prijav bo 10. marca 2017 ob 10. uri, v
prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna
komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava
ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove
prijavitelja, da prijavo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem roku prijave ne dopolni, se prijava
prijavitelja zavrže kot nepopolna.
Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila
o izidu razpisa najkasneje v roku 30 dni po sprejemu
odločitve.
Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo
možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v
katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v
sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica
10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija Koper (05/664-62-16),
vsak dan v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Št. 671-1/2017

Ob-1276/17

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98) in sklepa župana št.: 671-1/2017 z dne
25. 1. 2016, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v Mestni
občini Koper v letu 2017
Predmet razpisa je sofinanciranje programov na
področju športa v Mestni občini Koper za leto 2017.
1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci
športnih programov:
– športna društva in klubi;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna
društva za posamezna območja oziroma športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti
v športu;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne;
– vrtci, osnovne šole, srednje šole ter višje in visoke
strokovne šole;
– univerza;
– študentske organizacije.
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Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da je od njihove registracije preteklo vsaj eno leto,
v katerem so izvajali ustrezno dejavnost v športu;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
– da imajo za določene športne panoge zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, kar pa ne velja za programe interesnega
športa otrok in mladine: naučimo se plavati, Zlati sonček, Krpan in šolska tekmovanja;
– da imajo društva urejeno evidenco članstva ostali
izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu.
2. V letu 2017 bomo sofinancirali naslednje vsebine
športnih programov:
1. Športna vzgoja otrok in mladine;
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami;
3. Športna dejavnost študentov;
4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
5. Športna rekreacija;
6. Kakovostni šport;
7. Vrhunski šport;
8. Šport invalidov;
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov;
10. Informatika, založništvo, promocijska dejavnost
ter znanstveno raziskovalna dejavnost.
3. Pogoji sofinanciranja
Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Koper, upoštevaje razpoložljiva
proračunska sredstva.
Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela
športna društva in njihova združenja.
4. Vrednost razpisnih sredstev za sofinanciranje
športnih programov (točka 2. tega razpisa) je opredeljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2017.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti
izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen
obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
8. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno
pošiljko najkasneje do ponedeljka, 6. marca 2017, na
naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje
športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2017,
št. 671-1/2017«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene
in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo
obravnavane.
9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 45 dneh po zaključku
razpisa.
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10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali
pa si jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper ter od ponedeljka do petka med 8.
in 12. uro v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport
Mestne občine Koper (dvorana Bonifika), Cesta Zore
Perello Godina 3, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri Aleš Šepec (tel. 05/614-60-19, e-mail:
ales.sepec@zavodzasport-kp.si) ter na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.
05/664-62-39).
Mestna občina Koper
Št. 322-7/2017

Ob-1277/17

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradni list RS, št. 40/00, 30/01, 29/03, 90/05, 67/06 in
39/08) ter sklepa župana št. 322-7/2017, z dne 25. 1.
2017, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev in promocijskih
aktivnosti Mestne občine Koper za leto 2017
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je pod sklop
A) sofinanciranje prireditev:
– ki se izvajajo na območju Mestne občine Koper (v
nadaljevanju: MOK) v letu 2017;
– katerih vsebina je kulturne, športne, turistične,
zabavne ali socialne narave oziroma namenjena otrokom ter mladini;
– kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek ali sklop enodnevnih prireditev, ki se
odvijajo v daljšem obdobju;
– kjer obveščanje obiskovalcev (promocija) prireditve mora biti javno objavljeno z naslednjimi promocijskimi kanali: s promocijskimi tiskovinami (plakat, letak,
zloženka itd.) in/ali oglasi v medijih javnega obveščanja
(v tiskanem mediju, radijski oglas, TV oglas, oglasna
pasica, oglaševanje na družabnih omrežjih itd.);
B) sofinanciranje promocijskih aktivnosti:
– ki jih v letu 2017 izvajajo/organizirajo prijavitelji, ki
so registrirani v MOK;
– ki se izvajajo/organizirajo izven območja MOK, in
sicer v Sloveniji ali tujini, s katero prijavitelj pripomore k
promociji MOK.
Tiste prireditve in promocijske aktivnosti, ki niso
predmet javnega razpisa, so podrobneje opredeljene
v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Take prijave
prijaviteljev niso upravičene do dodelitve sredstev.
Pogoji in merila
Pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojne fizične osebe (s.p.), in sicer:
– prijavitelji sklopa A) so: društva in zveze društev,
zasebni zavodi, gospodarske družbe in samostojni podjetniki;
– prijavitelji sklopa B) so: društva in zveze društev,
izobraževalne ustanove in javni zavodi
ki opravljajo dejavnosti, ki so vezane na predmet javnega razpisa ter niso subjekti, za katere velja omejitev
poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
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Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni
naslednji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe,
javna podjetja.
MOK bo sofinancirala prireditve oziroma promocijske aktivnosti prijaviteljev:
– ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu
krogu obiskovalcev;
– ki bodo izvedene v letu 2017;
– prireditve, ki se bodo izvajale v MOK;
– promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale zunaj
MOK, in sicer v Sloveniji ali tujini;
– ki v letu 2017 ne bodo sofinancirane iz drugih
virov MOK;
– ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov
in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
– imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj;
– dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo mesta oziroma jo promovirajo zunaj območja MOK;
– katerih vsebina je vezana na področja, ki so predmet javnega razpisa in ni navedena na seznamu vsebin,
ki niso predmet javnega razpisa.
Do sredstev iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na promocijskih materialih prireditve oziroma pri promocijskih aktivnostih ne bodo objavili
logotipa MOK oziroma ne bodo navedli, da je prireditev
oziroma promocijsko aktivnost sofinancirala MOK. Le-to
morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.
Merila: za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev in promocijskih aktivnosti bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji javnega razpisa.
Okvirna višina sredstev
Vrednost razpisanih sredstev je opredeljena v proračunu MOK za leto 2017 in znaša za sofinanciranje prireditev 150.000,00 EUR, za sofinanciranje promocijskih
aktivnosti pa 10.000,00 EUR.
Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po
izvedbi prijavljene prireditve oziroma promocijske aktivnosti, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega
končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in
dokazili. Sredstva bodo prijavitelju nakazana v višini priloženih kopij računov plačanih upravičenih stroškov. Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
Rok porabe sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse predpisane priloge,
dokazila in podpisano izjavo. Tako izpolnjena prijava bo
obravnavana kot popolna.
S podpisom izjave na prijavnem obrazcu prijavitelj
soglaša s preverjanjem namenske porabe dodeljenih
proračunskih sredstev na podlagi tega javnega razpisa,
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najkasneje:
– do 6. marca 2017, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki
– so se izvedle od 1. januarja do vključno 6. marca 2017,
– se bodo izvajale v obdobju od 6. marca do
31. decembra 2017;
– do 24. aprila 2017, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. junija do
31. decembra 2017,
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– do 5. junija 2017, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. julija do 31. decembra 2017,
– do 25. septembra 2017, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. novembra
do 31. decembra 2017;
na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno, ne
bodo obravnavane in ne bodo upravičene do dodelitve
sredstev iz tega javnega razpisa.
Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana do
vključno 6. marca 2017, 24. aprila 2017, 5. junija 2017
oziroma 25. septembra 2017, skladno z opredeljenimi
datumi izvedbe prireditve oziroma promocijske aktivnosti.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, katere prijavitelj oziroma vsebina prijave ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave prijavitelja.
Prijave za vsebinski sklop A) sofinanciranje prireditve morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne
odpiraj – 322-7/2017, Prireditev«, prijave za sklop B)
promocijske aktivnosti pa z oznako »Ne odpiraj – 3227/2017, Promocija. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naslov prijavitelja.
Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu
Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 3 delovnih dni
po poteku roka za prijavo, in sicer predvidoma 10. marca, 28. aprila, 9. junija, 29. septembra 2017, ob 10. uri,
v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Strokovna komisija bo pri odpiranju
prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane
pogoje in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da
prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v določenem
roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni,
se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolna.
MOK bo vse prijavitelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve. Odločitev
se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe
v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v
katerih bodo opredeljeni pogoji in način uporabe dodeljenih proračunskih sredstev.
Dostop do razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnih rokov
dostopna na spletni strani MOK, www.koper.si, lahko pa
jo v tem roku zainteresirani prijavitelji prevzamejo v času
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na Turistični
organizaciji Koper, tel. 05/664-62-16.
Mestna občina Koper
Št. 610-1/2017

Ob-1278/17

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK – Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16)
in sklepa župana, št. 610-1/2017 z dne 25. 1. 2017, Mestna občina Koper objavlja
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za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov
v Mestni občini Koper za leto 2017
(v nadaljevanju: razpis)
1. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki
jih ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni
kulturni razvoj Mestne občine Koper (v nadaljevanju:
MOK) in promocijo v RS ter v tujini;
– podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, ki
predstavljajo posamično aktivnost kulturnih izvajalcev
(izdaja knjige, organiziranje razstave …), ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOK in promocijo v
RS ter v tujini;
– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in dostopnosti kulturnih vsebin.
2. Razpisna področja kulturnih dejavnosti in splošni pogoji prijave na posameznih področjih
MOK bo sofinancirala programe/projekte z naslednjih področij kulturne dejavnosti:
A. umetniški programi;
B. redno delovanje in programi ljubiteljske kulturne dejavnosti s področja glasbe, gledališča in lutk,
folklore;
C. likovna in galerijska dejavnost;
D. projekti samostojnih ustvarjalcev na področju
kulture;
E. projekti založništva.
3. Pogoji za sodelovanje
Prijavitelj mora za izvajanje programov/projektov
zagotoviti najmanj 40 % delež sofinanciranja iz drugih
virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije.
Za sofinanciranje kulturnih programov/projektov
se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje razpisa:
a) za področja A. in B.:
– se lahko prijavijo s svojimi programi le kulturna
društva s sedežem v MOK, ki so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju razpisa;
– imajo svoj sedež na območju MOK najmanj eno
leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2017 na
območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da
je program sofinanciran s strani MOK;
– so izvedli oziroma priredili v zadnjih dveh letih
delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj
šest kulturnih dogodkov;
– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na
področju A. ali B., ne morejo kandidirati na področjih
C. in D.
za področje B.:
– se lahko s svojimi programi prijavijo tudi zveze
kulturnih društev, ki imajo sedež na območju MOK ter
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– v zvezo je vključenih vsaj 20 društev;
– zveza mora biti registrirana v MOK;
– svojo dejavnost izvaja na območju MOK;
– ima v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju povezovanja in širjenja kulturne
dejavnosti v društvih;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– spodbuja razvoj na področju ljubiteljskih (društvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne dejavnosti v MOK;
– ima zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2017 na
območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da
je program sofinanciran s strani MOK;
– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 5 letih delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj
20 kulturnih dogodkov;
– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na
področju B., ne morejo kandidirati na področjih C. in D.
b) za področje C. in D.:
– s svojimi projekti se lahko prijavijo pravne osebe
zasebnega prava (tudi kulturna društva) in samozaposleni v kulturi;
– so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (dokazilo: potrdilo o vpisu
v razvid samozaposlenih v kulturi);
– prijavitelji morajo prijavljene programe oziroma
projekte v letu 2017 izvesti na območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je
program ali projekt sofinanciran s strani MOK;
– so izvedli oziroma priredili v zadnjem letu delovanja na območju MOK najmanj 3 kulturne dogodke;
– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe ali
projekte na področju C. ali D., ne morejo kandidirati na
področjih A. in B.
c) za področje E.:
– se lahko prijavijo kulturna društva, samozaposleni
v kulturi in mikro družbe, v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah;
– so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (dokazilo: potrdilo o vpisu
v razvid samozaposlenih v kulturi);
– prijavitelji morajo imeti svoj sedež na območju
MOK najmanj dve leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;
– bodo prijavljene projekte izvedli v letu 2017 na
območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da
je projekt sofinanciran s strani MOK.
d) za vsa področja:
– v primeru, da je bil prijavitelj v letu 2016 pogodbena stranka Mestne občine Koper, mora imeti izpolnjene
vse pogodbene obveznosti do Mestne občine Koper
(podpisana izjava prijavitelja).
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje
in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost
in za spomeniško varstvene akcije.
Prijavitelj se s svojim programom oziroma projektom za leto 2017 lahko prijavi samo na enega izmed
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javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2017, in
sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To
ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje
prireditev v MOK za leto 2017 in za prijave na javni
razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK
za leto 2017.
V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih
postopkov ter s sklepom zavržene.
4. Merila in kriterji za dodelitev sredstev
Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo
upoštevani naslednji kriteriji:
– kakovost, inovativnost in zasnova programa oziroma projekta:
– za izvedbo programa oziroma projekta obstaja
izdelan časovni načrt z lokacijo
– dostopnost programa oziroma projekta
– obrazložitev in utemeljitev programa oziroma
projekta
– število realiziranih predstav, razstav, koncertov …
na leto (velja za področje A., B., C. in D.);
– število izdanih knjig, brošur in drugih publikacij
oziroma izdanih številk revij v zadnjih dveh letih (velja
za področje E – kulturna društva in samozaposleni v
kulturi);
– najmanj tri knjige izdane v letu 2016 s 500 izvodi
vsaka (velja za področje E – mikro družbe);
– reference prijavitelja in reference sodelujočih partnerjev (število kritik, nagrad …) oziroma prepoznavnost
preteklih projektov oziroma programov prijavitelja v slovenskem kulturnem in mednarodnem prostoru;
– realno in natančno prikazana finančna konstrukcija programa oziroma projekta;
– čas delovanja prijavitelja (število let delovanja
prijavitelja);
– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripravo programa oziroma projekta;
– predstavitev programa delovanja v okviru kulturnega programa Mestne občine Koper (velja za področje
A in B).
Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju
zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sredstva.
Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih
se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da
je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena
takoj, ko bo to ugotovljeno.
5. Višina sredstev za sofinanciranje programov in
projektov
Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje kulturnih programov/projektov v Mestni občini Koper v letu
2017 je opredeljena s proračunom za leto 2017, in sicer največ do 156.100,00 €, na naslednjih področjih v
zneskih:
– področje A. umetniški programi
39.500,00 €
– področje B. programi ljubiteljske
kulturne dejavnosti s področja glasbe,
gledališča in lutk, folklore
104.500,00 €
– področje C. likovna in galerijska
dejavnost
9.100,00 €
– področje D. projekti samostojnih
ustvarjalcev na področju kulture
500,00 €
– področje E. projekti založništva
2.500,00 €.
MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne
višine sredstev za posamezno področje.
MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih
programov in projektov, ki po vsebini ne sodijo na področja kulturnih dejavnosti in tistih, ki resorno spadajo
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na druga področja (npr. šolstvo – daljše izobraževalne
oblike, šport, sociala, znanost …). Prav tako ne bodo
sofinancirani programi in projekti, katerih finančna konstrukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja
razpisanih sredstev.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Dokumenti potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa oziroma projekta
mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 –
Podatki o prijavitelju programa ali projekta
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2
– Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 –
Prijava programa ali projekta
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-7
– Izjava družbe (samo za področje E – mikro družbe).
Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev številka 4, 5 in 6.
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani
in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega
zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z
zahtevami.
V kolikor prijavitelj prijavlja več programov – projektov oziroma področij, mora za vsak posamični program
oziroma projekt izpolniti ločen obrazec OBR-3. Ostale
obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolni samo enkrat. Vse
izpolnjene obrazce naj prijavitelj dostavi v eni kuverti.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu
soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer
s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila
o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse
v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in
dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.
Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na
način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis
odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika, žig
ter datum.
Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina
prijave na razpis:
I. akt o ustanovitvi oziroma statut društva – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič
oziroma delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od
zadnje prijave na razpis.
Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma
statut društva.
II. fotokopija razvida pri Ministrstvu za kulturo in potrdilo o stalnem prebivališču (ali kopija veljavnega osebnega dokumenta – osebna izkaznica, potni list) v kolikor
je prijavitelj fizična oseba, ki ima status samozaposlenega v kulturi in deluje na področju Mestne občine Koper.
Dokazilo: fotokopija.
III. pisna izjava založnika o vključitvi predlagane
izdaje v založniški program
(velja samo za področje E.).
Dokazilo: pisna izjava.
Prijavitelj programa oziroma projekta mora v obrazcu OBR-3 Prijava programa oziroma projekta obvezno
navesti terminski plan, tj. časovni potek programa oziroma projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru
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odobritve programa oziroma projekta je prijavitelj morebitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve
zanje dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene
dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva
10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov ingrid.
kozlovic@koper.si.
Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem
sofinanciranja programa oziroma projekta lahko prijavitelj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno
elektronsko pošto.
Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo.
Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno
poročilo posredovano najkasneje do 24. 11. 2017. Obvezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti
dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale ipd.) kot dokazilo o realiziranem programu oziroma projektu. Navedena gradiva
so obvezna priloga končnega poročila. Rok za oddajo
končnega poročila o sofinanciranju programa oziroma
projekta s področja kulturnih dejavnosti za leto 2017
je 28. 2. 2018.
Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda
tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom
odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.
V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je nepopolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja
pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj
v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, bo taka
vloga zavržena.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico
(OBR-8).
Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 13. marca 2017, na naslov Mestna
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času
uradnih ur.
Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni
ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.
Nepravočasne prijave in nepopolne dopolnitve ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
9. Obravnava prijav in izid razpisa
Prijavljen program/projekt lahko komisija prerazporedi na drugo področje kulturne dejavnosti glede na
vsebino prijave in razpisana sredstva oziroma na drug
razpis.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni
predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi
bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih
sredstev.
10. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.
Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podobno v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, tel.
05/664-62-38 ali 05/664-62-39.
Mestna občina Koper
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Na podlagi 8. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16),
Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/16) in določil Pravilnika o dodeljevanju
nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa
in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo
individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/10, 22/14),
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo
individualnih kanalizacijskih priključkov na javno
kanalizacijo v Občini Sevnica v letu 2017
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe malih komunalnih čistilnih naprav (MČN) za
komunalne odpadne vode manjših od 50 PE (populacijskih enot) in individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo pri obstoječih stanovanjskih
objektih v Občini Sevnica v letu 2017.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji sofinanciranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so lastniki (fizične
osebe) obstoječih naseljenih stanovanjskih hiš na območju Občine Sevnica.
2. Pogoji pri izgradnji male komunalne čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica;
– mala tipska komunalna čistilna naprava mora
imeti certifikat oziroma izjavo o skladnosti izdelka z
zahtevami standarda SIST EN12566-3 in glede mejnih
vrednosti parametrov odpadne vode, kot jih predpisuje
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (Uradni list RS, št. 98/15). Za rastlinsko malo čistilno napravo mora investitor predložiti prve meritve v
skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in
98/15);
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 8. člena
o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih
predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15);
– lastnik objekta mora na lastne stroške zagotoviti
redno čiščenje in vzdrževalna dela na mali čistilni napravi ter skleniti z izvajalcem javne gospodarske službe
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica pogodbo o odvozu odvečnega blata iz male čistilne naprave;
– mala čistilna naprava mora biti izven aglomeracij,
znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji.
Informacije o območjih aglomeracij po tem programu
vlagatelj pridobi osebno na Občini Sevnica ali pri izvajalcu javne službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. V primeru kasnejše izgradnje javne kanalizacije se
v skladu z veljavnim občinskim odlokom preveri tehnična
možnost priključitve objekta na javno kanalizacijo;
– lokacija male čistilne naprave mora biti definirana
na zemljiško parcelo po pogojih iz soglasja izvajalca
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javne službe, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško
pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe overjene pri notarju.
3. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega priključka:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica;
– lokacija individualnega hišnega kanalizacijskega
priključka mora biti definirana na zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si
morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju;
– individualni hišni priključek mora biti izveden skladno s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve, ki jih v soglasju o priključitvi poda izvajalec javne službe odvajanja
in čiščenja odpadnih voda JP Komunala d.o.o. Sevnica;
– pri izvedbi in izračunu stroškov ekonomične gradnje individualnega hišnega priključka je potrebno upoštevati najkrajšo možno pot izvedbe priključitve na javno
kanalizacijsko omrežje.
4. Delež sofinanciranja
Na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa
in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno
kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/10,
22/14) se sofinancira 50 % upravičenih stroškov investicije (vključno z DDV) vgradnje tipske MČN ali rastlinske
MČN oziroma izvedbe individualnega kanalizacijskega
priključka. Pri MČN je delež sofinanciranja maksimalno
1.000 EUR. V primeru vgradnje ene MČN za več kot dva
objekta (skupna MČN) pa je subvencija 300 EUR/PE ali
maksimalno skupaj 5.000 EUR na MČN. Delež sofinanciranja za izvedbo individualnega kanalizacijskega priključka je maksimalno 300 EUR na stanovanjski objekt.
Sredstva se razdelijo med upravičence v sorazmernem deležu višine računa in razpoložljivih sredstev v
proračunu za tekoče leto, pri čemer pa se za razvrstitev
vlog šteje datum in čas prejetja popolne vloge. Upravičenec lahko pridobi sredstva za isto naložbo po tem
pravilniku samo enkrat. V kolikor je upravičenec že prejel javna nepovratna sredstva v ta namen, do sredstev
iz tega razpisa ni upravičen.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Sevnica za leto 2017, pod proračunsko postavko 15415 – hišni priključki in MČN, konto 411999, v višini 40.000 EUR.
Višina sredstev, ki je okvirno namenjena za:
– sofinanciranje malih čistilnih naprav je 33.000 EUR,
– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov je
7.000 EUR.
V primeru manjšega števila vlog upravičencev na
enem sklopu, se sredstva prerazporedijo na drug sklop.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1.
2016 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami plačanih računov oziroma potrdili o plačilih nabave MČN,
materiala in izvedenih delih.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za obstoječi stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem
oziroma s potrdilom, da ima stanovanjski objekt, zgrajen
pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka
197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje. Maksimalna
višina upravičenih stroškov za nabavo male komunalne
čistilne naprave (do 2 objekta skupaj) znaša 2.000 EUR
z vključenim DDV.
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Maksimalna višina upravičenih stroškov za individualne hišne priključke za obstoječe stanovanjske objekte
z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi
določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje, znaša 600 EUR. Upravičeni stroški zajemajo
materialne stroške (cevi, jaški, spojke …) po primerljivih
cenah gradbenih proizvodov na trgu in stroške storitev
(strojna, montažna dela, zemeljska dela – max. 24,00
EUR z DDV na tekoči meter).
Upravičeni stroški malih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem:
– nakup in montaža male komunalne čistilne naprave (izkop, montaža, priključitev, zasip).
V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljeno delo nižji od maksimalno
upravičenih stroškov, se upošteva znesek po računu.
Investicija v MČN oziroma individualni kanalizacijski
priključek mora biti zaključena pred vložitvijo vloge za
sofinanciranje izvedbe.
V. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami.
Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica in na
spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.
si) v rubrikah Aktualno in Informacije javnega značaja – razpisi.
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali
po pošti, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica.
Kandidati lahko vloge oddajo do vsake prve srede
v mesecu. Odpiranje vlog se bo izvajalo praviloma vsak
prvi četrtek v mesecu, razen v mesecu avgustu, novembru in decembru, ko odpiranje vlog ne bo potekalo.
Vloge se bodo sprejemale do porabe sredstev oziroma
najkasneje do prve srede v mesecu oktobru.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
in individualnih hišnih priključkov«. Upoštevale se bodo
vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat
mesečno, in sicer vsak prvi četrtek v mesecu, razen
v mesecu avgustu, novembru in decembru. Če vloga
ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku 15 dni
od prejema poziva za dopolnitev vloge le to dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v
določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev iz
prej navedenega pravilnika.
Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem
zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih
popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev,
bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo upravičenci obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija
pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem
sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z
vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in
pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni
račun upravičenca v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
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VIII. Nadzor in sankcije
Strokovni nadzor pri vgradnji malih čistilnih naprav
ter izvedbi individualnih kanalizacijskih priključkov na
javno kanalizacijo izvaja izvajalec javne službe Javno
podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe nepovratnih sredstev, ki so
predmet tega razpisa izvaja občinska uprava Občine
Sevnica.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali
pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov,
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je
Občina Sevnica upravičena zahtevati vračilo dodeljenih
sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti
sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi
za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Sevnica
Št. 3528-1/2017-O406

Ob-1297/17

Občina Krško na podlagi 17. člena Odloka o načinu
izvajanja javne službe na Tržnici Videm v mestu Krško
(Uradni list RS, št. 71/16) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije izvajanja izbirne
gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja
Tržnice Videm v mestu Krško
I. Koncedent: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško.
II. Predmet in območje koncesije: koncesija se podeli za izvajanje izbirne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja Tržnice Videm v mestu Krško, ki
se nahaja na nepremičnini z oznako ID znak: 1316-639
stavba št. 639, k.o. 1316 – Stara vas (ID 5387984), in
sicer na posameznih delih, kjer je koncedent zemljiškoknjižni lastnik ter skupnih delih, kjer je koncedent
solastnik.
III. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko
razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za 8 let, izvajati se prične z datumom, ki je določen v koncesijski
pogodbi.
IV. Oprostitev plačila koncesijske dajatve
Koncesionar bo oproščen plačila koncesijske dajatve, glede na interes koncedenta za ustaljeno delovanje
tržnice, kot izbirne gospodarske javne službe.
Kmetije z večjimi dohodki so tržne poti razvile
same, manjše in tiste v razvoju pa tržijo na sejmih in
tržnicah. Veliki trgovci že nekaj časa ponujajo živila z
oznakami kot so npr. »bio«, »eko« in »domače« in s
tem zelo uspešno preusmerjajo potrošnika (občana)
od ponudbe svežih lokalno pridelanih živil in unikatnih
rokodelskih izdelkov. Prav zaradi tega je za obstoj in
razvoj malih kmetij izrednega pomena tržnica Videm v
Krškem. Tržnica nudi možnost prodaje lastnih izdelkov
kmetijam, kot tudi rokodelcem, vse več pa je zanimanja
tudi za predstavitev različnih društev, obrtnikov, dobrodelnih organizacij, zavodov na sejmih, ki potekajo na
tržnici Videm. Na dogodkih lahko sodelujejo tudi organizacije s področja vzgoje in izobraževanja z vsebinami
na temo lokalne proizvodnje hrane, ohranjanja tradicije
in rokodelskih spretnosti.
Da bi bil obisk na tržnici čim boljši s strani ponudnikov in obiskovalcev, kar je tudi širši javni interes, je
potrebno čimbolj znižati stroške pristojbin in druge stroške, ki jih morajo plačati kmetje, rokodelci in obrtniki na
stojnicah. S tem bomo prispevali tudi k bolj dostopnim
cenam za potrošnika, saj so stroški manjše predelave
dražji od velikih proizvodnih obratov. Možnost prodaje

brez velikih stroškov prispeva tudi k razvoju majhnih
kmetij in spodbuja mlade rokodelce in kmete, da iščejo
lastne prodajne poti, pri čemer deluje tržnica, kot potencialno stičišče vseh prodajnih poti. Prostor hkrati nudi
možnost vključevanja različnih aktivnosti in subjektov,
ki prispevajo k boljši prepoznavnosti lokalnih izdelkov
in podeželja, to pa je vpeto tudi v nacionalno strategijo
podeželja.
V. Obseg koncesije
Izvajanje javne službe obsega:
– skrb za ureditev in poslovanje tržnice skladno z
veljavnimi predpisi,
– organizacijo in vodenje poslovanja tržnice z razporejanjem in oddajo prodajnih prostorov v uporabo,
– dajanje v uporabo tržnih pripomočkov oziroma
opreme, potrebne za nemoteno poslovanje tržnice,
– skrb za urejenost tržnice in manipulativnih površin, uporabnost tržne opreme, čistočo in odstranjevanje
odpadkov, zunanji videz površin,
– tekoče vzdrževanje objektov, naprav in drugih
sredstev, namenjenih izvajanju dejavnosti,
– vodenje evidence o prodajnih prostorih in skladiščnih prostorih ter številu in vrsti opreme in naprav,
– oblikovanje predloga obratovalnega časa, skladno z veljavnimi predpisi,
– pripravo tržnega reda in njegov sprejem s soglasjem pristojnega občinskega organa,
– spremljanje založenosti, prometa in cen na tržnih
površinah,
– zaračunavanje in pobiranje takse, pristojbine in
ostalih dajatev za uporabo tržnih površin, opreme in
drugih storitev, ki so vezane na tržno poslovanje ter
morebitnih dopolnilnih dejavnosti na območju koncesije,
– pripravo letnih planov vzdrževanja in vzdrževanje
infrastrukturnih objektov in naprav ter opreme tržnice,
– kontrolo tehtanja na željo kupcev,
– izrekanje prepovedi prodaje prodajalcem, ki nimajo izpolnjenih zapadlih obveznosti do koncesionarja,
– nadzor nad kvaliteto blaga in izločanje blaga,
katerega prodaja zaradi slabe kvalitete ni dovoljena
(gnilo, neočiščeno, mokro sadje in zelenjava, oporečni
prehrambeni izdelki itd.),
– pripravo letnih planov in letno oziroma na zahtevo koncedenta vmesno poročanje o poslovanju tržnice
oziroma izvajanju javne službe,
– sodelovanje s pristojnimi občinskimi in državnimi
organi oziroma službami,
– promocijo in organizacijo dogodkov na tržnici,
– zagotavljanje varovanja objekta,
– upravljanje z javnimi sanitarijami,
– prodaja lokalno pridelane hrane,
– izvajanje drugih nalog iz tržnega reda.
VI. Pogoji ter način dokazovanja izpolnjenosti pogojev koncesionarja
1. Kandidat mora, kot pravna ali fizična oseba poslovati v obliki določeni z veljavnima Zakonom o gospodarskih družbah ali Zakonom o zavodih, ter registriran za
dejavnost upravljanja ali obratovanja najetih nepremičnin.
2. Kandidat ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor
gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo), ter navedena v prvem odstavku 75. člena veljavnega
Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3)
Dokazilo: izpisek iz kazenske evidence, ne starejši
od 30 dni.
3. Kandidat ni:
– v postopku prisilnega prenehanja, stečajnemu
postopku ali postopku prisilne poravnave,
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– bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem, ter zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave, prisilnega
prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, ter
da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem
koli podobnem položaju.
Dokazilo: dokazilo pristojne institucije, ne starejše
od 90 dni.
4. Kandidat ne sme imeti na dan, ko je bila oddana
prijava, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež,
ali predpisi države koncedenta zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost
ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
Dokazilo: dokazilo pristojne institucije o izpolnjevanju davčnih obveznosti, ne starejše od 60 dni.
5. Kandidat mora biti ekonomsko in finančno sposoben. Šteje se, da je kandidat ekonomsko in finančno
sposoben:
– v kolikor znaša višina letnih prihodkov (brez DDV)
v zadnjih dveh preteklih poslovnih letih (2014, 2015),
najmanj 25.000,00 EUR za vsako leto posebej,
– če v zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila (Obrazec AJPES S.BON-1 oziroma BON-1/Z in BON-2) ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti in
– če ima bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB7 ali boljšo (vklj. SB7 do vklj. SB1)
V primeru skupne prijave mora višina letnih prihodkov (brez DDV) vsaj enega kandidata – partnerja v preteklih poslovnih dveh letih (2014, 2015), znašati najmanj
25.000,00 EUR za vsako leto posebej.
Dokazilo: obrazec AJPES S.BON-1 ne starejši od
60 dni od dneva odpiranja prijav, lahko fotokopija, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje navedenih pogojev
(lahko fotokopija, ne starejša od 60 dni od dneva odpiranja prijav).
Kandidati, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji
predložijo bilance uspeha in bilance stanja za zadnji
dve poslovni leti (2014 in 2015) oziroma druga dokazila o višini povprečnih letnih prihodkov in potrdilo vseh
bank (fotokopije ne starejše od 60 dni), pri katerih ima
odprte transakcijske račune, ki izkazujejo plačilno sposobnost kandidata, oziroma obrazec Dun&Bradstreet
ali drug ustrezen dokument, skladen s pravili BASEL
II iz katerega je razvidno izpolnjevanje navedenih pogojev (lahko fotokopija, ne starejša od 60 dni od dneva
odpiranja prijav).
Samostojni podjetnik posameznik predloži bilanco
stanja in izkaz uspeha za zadnji dve poslovni leti (2014,
2015) in potrdila vseh bank (lahko fotokopije, ne starejše od 60 dni od dneva odpiranja prijav), pri katerih
ima odprte transakcijske račune, ki izkazujejo plačilno
sposobnost kandidata.
Če država, v kateri ima kandidat svoj sedež, ne
izdaja takšnih dokumentov, bo koncedent namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim
organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v
kateri ima kandidat oziroma kandidat svoj sedež.
6. Kandidat je v zadnjih dveh letih vsaj trikrat izvedel
organizacijo dogodkov na področju kmetijske dejavnosti,
in sicer trženja lastnih kmetijskih in živilskih proizvodov
ter organizacijo kmetijsko-živilskih sejmov.
Dokazilo: Seznam najpomembnejših izvedenih dogodkov v zadnjih dveh letih pred oddajo prijave (obrazec
št. 3), vključno z dokazili v listinski obliki ali navedeno
spletno povezavo za vsak dogodek posebej.
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7. Kandidat mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev, dobaviteljev, delavcev in
ostalih kontrahentov.
Dokazilo: izjava (obrazec št. 5).
8. Kandidat mora razpolagati najmanj z zadostnim
številom usposobljenega osebja, ki je potrebno za uspešno izvajanje javne službe, pri čemer mora imeti ena
oseba – vodja tržnice najmanj:
– univerzitetno izobrazbo kmetijske ali živilske smeri (7. oziroma 2. bolonjska stopnja),
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj dve leti vodstvenih izkušenj, na področju marketinga in trženja kmetijskih in živilskih pridelkov, vodenja
projektov ali sodelovanja pri projektih na področju kmetijstva in razvoja podeželja ter izvajanja izobraževanja
na področju trženja in prodaje kmetijskih (živilskih)
izdelkov.
Dokazilo: Seznam kadrov kandidata (obrazec št. 4).
9. Kandidat mora priložiti poslovni načrt za obdobje
prvih štirih let od začetka teka koncesijskega razmerja
(obrazec št. 6), ki pa lahko vsebuje zlasti:
– načrt trženja,
– način upravljanja,
– analizo trga,
– predstavitev aktivnosti,
– druge morebitni ugodnosti.
10. Kandidat mora priložiti še:
– izjavo, da je kandidat zavezanec za DDV, da ima
pravico do odbitka vsega DDV in da bo predmet koncesijskega razmerja uporabljal za obdavčeno dejavnost
oziroma dejavnost, ki se po Zakonu o davku na dodano
vrednost (ZZDV-1-UPB2) uvršča med prave oprostitve
(obrazec št. 7),
– podpisan in izpolnjen vzorec pogodbe (obrazec
št. 8); kandidat mora parafirati vsako stran pogodbe in
vse priloge,
– izjavo, da se kandidat strinja z vsemi pogoji razpisa, z lastnoročnim podpisom kandidata (obrazec št. 5).
Za primere, ko kandidat dokazuje izpolnjevanje
pogoja z izjavo, si koncedent pridržuje pravico, da po
preteku roka za oddajo ponudb, dodatno zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje izpolnitve
pogoja.
VII. Merilo za izbor koncesionarja
Najboljšega kandidata se bo izbralo po kriteriju
»vsebina poslovnega načrta«. V okviru kriterija bo koncedent kandidatu dodelil največ 100 točk oziroma ustrezno število točk glede na predložen program. Pri opisu
poslovnega načrta bo upošteval vsebino in obseg.
Najboljši kandidat bo izbran na osnovi najvišjega
števila točk.
VIII. Postopek izbire najugodnejšega kandidata
Koncedent bo izločil prijavo, ki ne bo izpolnjevala
zahteve oziroma zahtev iz te razpisne dokumentacije.
Pravočasno prispele prijave bo obravnavala komisija koncedenta, ki bo vse kandidate obvestila o izboru
v 15 dneh od dneva javnega odpiranja prijav.
Ne glede na prejšnji odstavek si koncedent pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim kandidatom
tako, da začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi,
oziroma zavrne vse prijave.
IX. Kraj, rok za predložitev prijav ter veljavnost
prijave
Rok za zbiranje prijav je 27. 2. 2017 do 12. ure.
Kandidati lahko prijave pošljejo priporočeno po pošti,
vendar morajo na naslov in v glavno pisarno koncedenta
prispeti do določenega datuma ali ure. Pisne prijave naj
kandidati oddajo osebno ali po pošti na naslov: Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z označbo:
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»Ne odpiraj – Podelitev koncesije izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja Tržnice
Videm v mestu Krško«.
Prijava mora veljati še 90 dni od dneva javnega
odpiranja prijav (obrazec št. 8).
X. Naslov, prostor, datum in ura javnega odpiranja
prijav: javno odpiranje prijav bo dne 27. 2. 2017 ob
13. uri, v sejni sobi »E«, na naslovu koncedenta. Predstavniki kandidatov se morajo v primeru, da so navzoči
pri odpiranju prijav, izkazati s pooblastilom zakonitega
zastopnika kandidata.
XI. Skupna prijava
Če več kandidatov odda skupno prijavo, mora vsaj
en kandidat (partner) posebej izpolnjevati vse pogoje,
pod točko 5 in 6. Vsi kandidati oziroma partnerji iz skupne prijave odgovarjajo za vse obveznosti do koncedenta in tretjih oseb solidarno.
Koncedent sklene pogodbo z vsemi kandidati – partnerji iz skupne prijave.
XII. Ogled: vse zainteresirane osebe lahko opravijo
ogled tržnice Videm po predhodnem dogovoru na kontakt: milos.kukovicic@krsko.si. Ogled ni obvezen.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
XIII. Jezik, v katerem morajo biti prijave napisane:
prijava ter vsa spremljajoča dokumentacija morata biti
napisani v slovenskem jeziku.
XIV. Odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih
informacij med razpisom
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem
portalu Občine Krško: www.krsko.si.
Vsa vprašanja, lahko interesenti posredujejo po
pošti na naslov koncedenta: Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško ali na elektronski naslov:
– fedja.markovic@krsko.si za postopek,
– milos.kukovicic@krsko.si v zvezi s predmetom
javne službe.
Vsa vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletnem portalu Občine Krško. Koncedent si pridržuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo najkasneje 3 dni
pred potekom roka za oddajo prijav.
XV. Razpisna dokumentacija: za oddajo pravilne
in popolne vloge morajo kandidati upoštevati razpisno
dokumentacijo, ki je objavljena na spletnem portalu Občine Krško.
Občina Krško
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Javne dražbe
Su-VII-2/17-4

Ob-1267/17

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka
1. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14
in 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS,
št. 80/16) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10,
1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje: trisobno stanovanje,
št. 26, v IV. nadstropju večstanovanjskega objekta, Kotnikova ulica 16, Ljubljana, v izmeri 86,80 m² s pripadajočo shrambo v kleti, ID št. 1737-234-112 in parkirnim mestom št. 179, v II. kleti istega objekta, v izmeri
12,50 m², ID št. 1737-1005-31, vse k.o. Tabor.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja izklicne
cene je: izklicna cena nepremičnine je 194.000,00 EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene je 1.000,00 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine: uspeli dražitelj mora
kupnino, zmanjšano za višino vplačane varščine, plačati
v roku 30 dni od sklenitve pogodbe na transakcijski račun Proračuna Republike Slovenije.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala ustno v slovenskem jeziku na sedežu Ustavnega
sodišča Republike Slovenije v Ljubljani, na Beethovnovi
ulici 10, v razpravni dvorani v I. nadstropju, in sicer 3. 3.
2017 s pričetkom ob 12. uri.
6. Višina varščine, ki jo je treba položiti pred začetkom javne dražbe: varščina znaša 10 % izklicne cene, in
sicer 19.400,00 EUR. Varščina se ne obrestuje.
Pred začetkom javne dražbe je treba plačati varščino v višini 10 % vrednosti izklicne cene za nepremičnino
na transakcijski račun Proračuna Republike Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972, sklic na številko: SI18
13110-2010003-davčna številka dražitelja, z navedbo
plačilo varščine.
Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino,
drugim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 7 dni po
končani javni dražbi. S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da pristopi k javni dražbi.
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, se varščina ne vrne.
7. Z najugodnejšim dražiteljem bo pogodba sklenjena v 15 dneh po zaključku javne dražbe.
Če najugodnejši dražitelj pogodbe v navedenem
roku ne bo podpisal iz razlogov, ki so na njegovi strani,
mu Ustavno sodišče lahko rok podaljša, vendar ne za
več kot 15 dni. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše
pogodbe v podaljšanem roku, Ustavno sodišče zadrži
njegovo varščino.
8. Zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena s
strani zakonitega zastopnika organizatorja javne dražbe,
lahko kadar koli do sklenitve pravnega posla postopek
javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske

odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrnejo
izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije in
varščina brez obresti.
9. Informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo
na naslovu: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, tel. 01/477-64-10, Metka
Štimec Janeš, vsak delovni dan od 8.30 do 15.30. Ogled
predmeta javne dražbe je mogoč po predhodnem dogovoru.
10. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do 2. 3. do 15. ure na
naslov naročnika: Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, v zapečateni ovojnici
s pripisom: »Ne odpiraj, javna dražba« in s pripisom
imena in priimka dražitelja na hrbtni strani ovojnice,
predložiti kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani varščini, iz katerega je poleg
plačila razvidna tudi celotna številka TRR računa za
primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam,
ki izdajo potrdilo za slovenske državljane, če takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli
blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s. p. – tuja
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njeni državi, enakovredne institucijam, ki izdajo
potrdila za slovenske pravne osebe. Če takega potrdila
ne more pridobiti, predloži izjavo zakonitega zastopnika
oziroma lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR),
– izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe)
oziroma druge ustrezne evidence (s. p.), ki ni starejši
od 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– kopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
in fizičnih oseb),
– pisno izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne
dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke,
bodo izločeni iz postopka. Če ovojnica ne bo opremljena
tako, kot je navedeno, naročnik ne nosi odgovornosti za
njeno založitev.
Davek na promet z nepremičninami in stroške v
zvezi s prenosom lastništva na nepremičnini (overitve,
takse, vpis v zemljiško knjigo in morebitne druge stroške) plača kupec.
Predmet prodaje bo prodan po načelu videno –
kupljeno, zato ne bo možno uveljavljanje prodajalčeve
odgovornosti za stvarne in pravne napake.
11. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
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– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni
podana višja ponudba,
– na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno,
– dražba je končana, ko se trikrat zaporedoma izkliče najvišjo ponujeno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene,
– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en
dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno.
12. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v
skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 50/14 in 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16). Javno
dražbo vodi komisija.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
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Razpisi delovnih mest
Ob-1252/17
Svet zavoda Osnovne šole Šmarje pri Kopru, Šmarje 1, 6274 Šmarje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16
in 49/16 – popr.).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Delo
na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni
čas. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o
zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2017.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o
nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem
postopku, pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda Osnovne šole Šmarje pri Kopru, Šmarje 1,
6274 Šmarje, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Vse nepopolne vloge bodo zavržene.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Šmarje pri Kopru
Št. 900/001-4/2017

Ob-1253/17

Svet zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje,
Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje, na podlagi 58. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16
– popr.) in sklepa 9. redne seje Sveta zavoda Osnovne
šole Ivana Cankarja Trbovlje z dne 31. 1. 2017, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US:
U-I-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 3. 6. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se
opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena
pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/kandidatka
ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Ivana
Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje,
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program
vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje
Št. 701-7/2017

Ob-1261/17

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o
državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1,
21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol,
47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 –
ZDT-1B):
a)
– 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju
Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13 in 17/15; ZSS), in
posebne pogoje za imenovanje na mesto okrajnega državnega tožilca, določene v 24. členu ZDT-1.
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,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne
dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki
jo vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da
kandidat ni v kazenskem postopku.
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Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1
pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-1262/17

– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15; v
nadaljnjem besedilu ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo dne 1. 7. 2017. Izbrani
kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazilo o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem
postopku) pošljite do vključno 20. 2. 2017 na naslov: Svet
zavoda OŠ Tončke Čeč, Keršičeva 50, 1420 Trbovlje, z
oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Tončke Čeč

Ministrstvo za pravosodje na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije
za sodnike mednarodnih sodišč (ZPKSMS – Uradni list
RS, št. 64/01 in 59/02) in ob upoštevanju pogojev po
2. in 3. členu ZPKSMS ter prvem odstavku 44. člena
Konvencije o mirnem reševanju mednarodnih sporov
(Uradni list RS, št. 29/03 – MP) razpisuje

Na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na 6. seji Sveta
zavoda OŠ Cirkovce, dne 30. 11. 2016, Svet zavoda
Osnovne šole Cirkovce, Cirkovce 47, 2326 Cirkovce,
razpisuje delovno mesto

Št. 110-2/2017

3 prosta mesta članice ali člana
Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu
Pogoji:
– izpolnjevanje pogojev za izvolitev na sodniško
mesto vrhovne sodnice oziroma vrhovnega sodnika po
določbah zakona, ki ureja sodniško službo, ali pogojev
za izvolitev za sodnico oziroma sodnika ustavnega sodišča;
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega od jezikov,
ki se pri sodišču uporabljata kot uradni jezik (angleški
ali francoski);
– lastnost priznane strokovnjakinje oziroma strokovnjaka za mednarodno pravo;
– visok moralni ugled.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljana, Župančičeva 3, z obveznim pripisom: »Za
razpis št. 110-2/2017«.
Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi v
Uradnem listu RS.
Kandidati morajo prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opis svoje strokovne dejavnosti po zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu. Življenjepis in dokazila o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev je treba priložiti v slovenskem jeziku
in v angleškem ali francoskem jeziku, pri čemer je potrebno življenjepis posredovati na elektronski naslov ministrstva (gp.mp@gov.si) tudi v elektronski Word obliki.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-1264/17
Svet zavoda OŠ Tončke Čeč, Keršičeva cesta 50,
1420 Trbovlje, na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne
31. 1. 2017 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12

Ob-1265/17

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), v nadaljnjem
besedilu ZOFVI, ki v 53. členu določa pogoje za imenovanje ravnatelja.
Kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati morajo k vlogi priložiti program vodenja
zavoda.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev (izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v
vzgoji in izobraževanju) in vključno z izpisom dejstev iz
kazenske evidence in potrdila sodišča o tem, da zoper
njih ne teče kazenski postopek, pošljejo v zaprti ovojnici
z oznako »za razpis ravnatelja« in naslovijo na naslov
Svet zavoda OŠ Cirkovce, Cirkovce 47, 2326 Cirkovce,
v roku 8 dni od dneva po dnevu objave tega razpisa.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Nepopolne vloge bodo zavržene.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 4 mesecev
od dneva objave razpisa.
Izbrani kandidat bo izbran za mandatno dobo 5 let.
Izbranemu kandidatu nastopi mandat 1. 9. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za
polni delovni čas.
Za čas mandata bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Svet zavoda Osnovne šole Cirkovce
Št. 113-5/2015-08

Ob-1282/17

Svet Centra za socialno delo Ormož razpisuje na
podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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), 56. in 57. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08, 73/08,
53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,
40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16 in
52/16 – ZPPreb-1), 20. in 22. člena Statuta Centra za
socialno delo Ormož ter sklepa 11. redne seje Sveta
Centra za socialno delo Ormož z dne 2. 2. 2017, prosto
delovno mesto
direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Ormož
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg
splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 56. in 57. ter
v povezavi z 69. členom Zakona o socialnem varstvu,
in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj;
ali
višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o
socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega
najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v
soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. V kolikor kandidat nima opravljenega programa
za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v roku enega
leta od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu
mandat na podlagi zakona preneha.
Izpolnjevanje pogojev mora kandidat dokazati s
pisnimi listinami.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati
predložiti življenjepis, kjer bodo predstavljene izkušnje
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pri delu ter program razvoja centra za mandatno obdobje.
Kandidati naj prijavi še priložijo potrdilo o nekaznovanosti
ter potrdilo sodišča, da niso v kazenskem postopku.
Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim direktorjem se bo sklenilo delovno razmerje za določen čas,
za čas trajanja mandata.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov:
Center za socialno delo Ormož, Ptujska cesta 12, 2270
Ormož, z oznako na ovojnici »Prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog svet centra
ne bo obravnaval. O izbiri bodo kandidati obveščeni v
zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Ormož
Št. VI-46/61

Ob-1314/17

Svet zavoda na podlagi 28. člena Statuta Splošne
bolnišnice Trbovlje razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
Splošne bolnišnice Trbovlje
za mandatno obdobje 4 let
Za direktorja bolnišnice je lahko imenovan kandidat,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji.
Zaželeno je, da kandidat priloži tudi življenjepis ali
CV.
Kandidat za direktorja zavoda mora v prijavi podati
svoj program dela zavoda in predstaviti način vodenja
poslovnega oziroma delovnega procesa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev je treba oddati do vključno 15. 3. 2017 (poštni
žig) na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska
cesta 9, 1420 Trbovlje, s pripisom »Razpisni komisiji –
ne odpiraj!«.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje
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Druge objave
Št. 430-2181/2016/12

Ob-1323/17

Sprememba najave –
Javni poziv promotorjem k oddaji vloge
o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega
partnerstva
Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi 32., 33.
in 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in v skladu z dokumentom »Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske
prenove stavb«, dne 30. 12. 2016 v Uradnem listu RS,
št. 88/16, Ob-3730/16, objavilo poziv vsem zainteresiranim osebam k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta
»Energetsko pogodbeništvo za objekte v upravljanju
Ministrstva za notranje zadeve«, ki obsega energetsko
obnovo objektov v upravljanju Ministrstva za notranje
zadeve na petih lokacijah.
Naročnik spreminja datume za ogled objektov.
Javni poziv promotorjem s spremembami je objavljen na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve:
http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«,
levi meni »Javna naročila«.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 4301-45/2017/3

Ob-1256/17

Na podlagi 12. člena Zakona o Prešernovi nagradi
(Uradni list RS, št. 29/91) in sklepa, sprejetega na seji
14. decembra 2016, upravni odbor Prešernovega sklada objavlja
vabilo
k predlaganju kandidatov za Prešernovo nagrado
in nagrado Prešernovega sklada
1. Prešernovo nagrado lahko prejmejo ustvarjalci,
ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali svojim življenjskim delom trajno obogatili slovensko kulturno zakladnico. Nagrado Prešernovega sklada lahko prejmejo
ustvarjalci za pomembne umetniške dosežke, ki so bili
javnosti predstavljeni v zadnjih dveh letih pred podelitvijo
in pomenijo obogatitev slovenske kulturne zakladnice.
Vsako leto se lahko podelita največ dve Prešernovi
nagradi in največ šest nagrad Prešernovega sklada.
2. Kandidate za Prešernovo nagrado in nagrado
Prešernovega sklada lahko predlagajo posamezniki in
pravne osebe.
3. Predlog za nagrado mora vsebovati natančne podatke o kandidatu in delu, zaradi katerega je predlagan,
ter vrsto nagrade. Predlog mora biti izčrpno utemeljen
in ustrezno dokumentiran.
Iz njega morajo biti razvidni:
– opredelitev za vrsto nagrade;
– opredelitev življenjskega opusa ali umetniških del,
predlaganih za nagrado, z izčrpnim opisom;
– utemeljitev pomena umetniškega prispevka za
slovensko in mednarodno kulturno okolje;
– kratek življenjepis in seznam pomembnejših del
oziroma stvaritev predlaganega ustvarjalca.
Upravni odbor Prešernovega sklada bo sprejemal
predloge za Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada do vključno 15. septembra 2017 na naslo-

vu: Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana. Morebitni predlogi, ki bodo
poslani po tem datumu, bodo obravnavani za podelitev
nagrad v letu 2019.
Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad
Št. 430-56/2017/1

Ob-1269/17

Javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
I. Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljub
ljana, v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10) ter 35. do 39. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) vabi
ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo za najem
prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov
zaprtih oseb.
II. Predmet najema je poslovni prostor v delu stavbe
št. 67, v izmeri 12,6 m², na zemljišču parc. št. 21/11, k.o.
Poljansko predmestje. Lastnik objekta je Republika Slovenija, upravljalec pa Ministrstvo za pravosodje, Uprava
za izvrševanje kazenskih sankcij. Višina mesečnega
najema pokriva obratovalne stroške (električna energija,
voda in odvoz smeti) in znaša 210,00 EUR.
Ponudnik mora predložiti ponudbo za najem prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim
blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov
zaprtih oseb po pogojih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji za javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem.
III. Razpisna dokumentacija je na voljo pri pravosodnem policistu na vhodu v Zavod za prestajanje kazni
zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana, vsak delovni
dan od 10. 2. 2017 do 16. 3. 2017. Dokumentacija je
brezplačna.
Dodatna pojasnila je mogoče dobiti pri Klementini
Bežan, tel. 01/300-55-73 ali na e-mail tina.bezanov.si.
Ogled je možen vsak torek in petek med 9. in 11. uro,
po predhodnem dogovoru.
IV. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele
v zaprtih ovojnicah na naslov: Zavod za prestajanje
kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana,
do vključno 16. 3. 2017 do 24. ure. Na sprednji strani
ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – ponudba za
najem nepremičnine«. Na zadnji strani ovojnice mora biti
naveden naziv in naslov ponudnika.
V. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana, in sicer dne 20. 3. 2017 ob
10. uri. K odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik
oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal
ponudbo.
VI. Naročnik bo za najugodnejšo ponudbo izbral
tisto ponudbo, ki bo prejela najvišje število točk po
navedenih merilih. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Cena najbolj prodajanih artiklov/mesec 60 % = 60 točk
Število lastnih trgovin z maloprodajo
ter obseg prodaje v njih

20 % = 20 točk

Reference

20 % =20 točk

V primeru več enakih najugodnejših ponudb bo
naročnik pisno pozval najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe. Rok za oddajo nove ponudbe bo največ
do 5 dni od prejema obvestila ponudnika za oddajo nove
ponudbe. Če tudi v tem primeru naročnik ne bo mogel
izbrati najugodnejšega ponudnika, bo z vsemi najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 5 dneh od datuma odpiranja ponudb.
Pogodba za izvajanje prodaje zaprtim osebam bo z
izbranim izvajalcem sklenjena za dobo enega leta, to je
predvidoma od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij,
Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana
Ob-1268/17
Javni poziv
avtorjem, ki so upravičeni do denarnih prispevkov
iz naslova knjižničnega nadomestila
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v
nadaljevanju: JAK) na podlagi 4. člena Zakona o Javni
agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), 56. člena Zakona o
knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in
92/15) ter na podlagi Pravilnika o izvajanju knjižničnega
nadomestila (Uradni list RS, št. 38/16 in 1/17 – popr.;
v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) poziva avtorje, ki so
upravičeni do knjižničnega nadomestila, da za namen
izvajanja knjižničnega nadomestila v obliki denarnih prispevkov za izposojo njihovih del do 10. marca 2017
preverijo objavljeno statistiko izposoj svojih del, ki je objavljena na http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/nadomestilo.asp, in da do tega roka na agencijo pošljejo
morebitne pripombe.
JAK poziva vse avtorje, ki bodo uveljavljali pravico
do knjižničnega nadomestila v obliki denarnih prispevkov živečim avtorjem knjižničnega gradiva za izposojo
njihovih del, da od 10. februarja 2017 na spletni strani
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www.jakrs.si izpolnijo vlogo v elektronski obliki. Izpolnjeno vlogo morajo nato natisniti in podpisano najkasneje
do 10. marca 2017 poslati s priporočeno pošto ali jo oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov:
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova ulica 2b, 1000 Ljubljana.
Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK prejme,
preden se izteče rok za vložitev vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan prejetja šteje dan
oddaje na pošto. Nepravočasne vloge bodo na podlagi
129. člena 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) izločene
iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju.
JAK bo po poteku roka za vložitev vlog skladno z
določbami Pravilnika pripravila izračune, koliko sredstev
se nameni posameznim vrstam knjižničnega gradiva ter
koliko sredstev prejmejo posamezni avtorji ter izdala
odločbe o višini knjižničnega nadomestila, ki bodo vročene posameznim avtorjem. Na podlagi prejetih odločb
bodo upravičenci do knjižničnega nadomestila agenciji
sporočili še podatke, potrebne za izplačilo knjižničnega
nadomestila.
Dodatne informacije o izvajanju knjižničnega nadomestila so na voljo na spletni strani JAK (www.jakrs.si) in
v času uradnih ur, tj. vsak delavnik med 10. in 12. uro, pri
pristojnem svetovalcu Mihi Marinču (tel. 01/369-58-22,
miha.marinc@jakrs.si).
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
Št. 093-17/2016/17

Ob-1313/17

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih
priznanj na področju prostovoljstva na podlagi Zakona
o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr.
in 82/15) in Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo (Uradni list RS, št. 62/11 in 29/16) objavlja
javni poziv
k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma
priznanja na področju prostovoljstva za leto 2016
Javni poziv in vsa zahtevana dokumentacija sta na
voljo na spletni strani Ministrstva za javno upravo pod rubriko Nevladne organizacije/aktualno: http://www.mju.gov.
si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/
Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih
priznanj na področju prostovoljstva
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Evidence sindikatov
Št. 101-4/2017-4

Ob-1151/17

Statut Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
Sindikata delavcev gostinstva in turizma, Sindikata
Gostinskega podjetja “DAJ-DAM”, Resljeva cesta
48, Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana,
Izpostavi Center, na podlagi odločbe številka 028-90/9304/IO z dne 27. 5. 1993, in je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 79, se z dnem 23. 1.
2017 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-6/2017-4

Ob-1222/17

Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem
30. 1. 2017 sprejme v hrambo statut z nazivom »Pravila Sindikata poklicnega gasilstva družbe Petrol« in ga
vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno
številko 363 za sindikat z imenom: Sindikat poklicnega
gasilstva družbe Petrol in sedežem: Dalmatinova 4,
Ljubljana.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1283/17
Pravna oseba: ATV Babnik & CO d.n.o.
Sedež: Pokopališka pot 8, 1270 Litija.
Produkcija programa: ATV Signal Litija.
Lastniški in upravljalski delež: Franc Babnik, Pokopališka pot 8, 1270 Litija, Jožica Babnik, Pokopališka
pot 8, 1270 Litija.
Direktorica: Jožica Babnik.
Ob-1284/17
Ime medijev:
– Radio Ptuj,
– Štajerski tednik.
Izdajatalj medijev: Radio-Tednik Ptuj, d.o.o., Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj.
Več kot 5 % upravljalskih pravic in kapitala imajo:
– Hladnik Andrej, Kozjakova 2, 3000 Celje: 19,90 %,
– Sami, d.o.o., Osojnikova 22, 2250 Ptuj: 10,59 %,
– Radio-Tednik Ptuj, d.o.o., Osojnikova cesta 3,
2250 Ptuj: 19,40 %.
Uprava: Drago Slameršak, direktor.
Nadzorni svet izdajatelja: Marijana Vogrinc – predsednica, Marijan Pongrac – član, Mojca Zemljarič, član.
Ob-1291/17
1. Ime medija: Radio Sora, d.o.o., Kapucinski
trg 4, 4220 Škofja Loka.
2. Izdajatelj: Radio Sora, d.o.o.
3. Seznam družbenikov
Delež glasovne
kapitala pravice
Občina Škofja Loka,
Mestni trg 15, Škofja Loka

32,793 % 37,48 %

Občina Železniki, Češnjica 48,
Železniki

4,550 %

5,18 %

Delež glasovne
kapitala pravice
Občina Gorenja vas - Poljane,
Poljanska c. 87, Gorenja vas

4,521 %

5,12 %

Rudi Zevnik, Mavčiče 23,
Mavčiče

5,642 %

6,45 %

Jesenko Vasilija, Pod griči 51,
Žiri

4,608 %

5,25 %

Krvina Rudi, Slovenska c. 1, Žiri

6,608 %

7,51 %

Mlakar Jelka, Trg svobode 8, Žiri 4,642 %

5,25 %

Novak Matjaž, Srednja vas 11,
Poljane

6,608 %

7,51 %

Potočnik Marjan,
Sveti duh 100, Škofja Loka

9,223 %

10,50 %

Tanja Barašin, Tavčarjeva 23,
Škofja Loka

4,615 %

5,25 %

Občina Žiri, Loška c. 1, Žiri

3,974 %

4,52 %

Radio Sora d.o.o.,
Kapucinski trg 4, Škofja Loka

12,216 %

0

Direktorica: Nada Jamnik.
Odgovorna urednica: Tanja Barašin.
Ob-1296/17
V skladu s 64. členom ZMed objavljamo, da ima
družba Megaline d.o.o., Stegne 21c, 1117 Ljubljana,
100 % lastniški in upravljalski delež v družbi R GAMA
MM d.o.o. Segne 21c, 1117 Ljubljana, ki je izdajatelj
radijskega programa Radio Ekspres.
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Zavarovanja terjatev
SV 53/2017

Ob-1294/17
Popravek

V objavi Ob-1207/17 zavarovanja denarne terjatve upnice SKB banka d.d. Ljubjana, s sedežem na
naslovu Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka
5026237000 zoper kreditojemalca (dolžnika) Vzdrževanje, trgovina in druge poslovne storitve Jernej Repina
s.p. in solidarnega poroka in plačnika ter zastavitelja
Repina Jerneja, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 5,
Razglasni del, na strani 254, dne 3. 2. 2017, se popravi
znesek terjatve, ki pravilno glasi 18.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 219168/2013

Os-1147/17

Izvršiteljica Simona Erlač, Rimska cesta 17, 3240
Šmarje pri Jelšah, je dne 16. 9. 2014 s pričetkom ob
9. uri, v zgornjih zadevah, Okrajno sodišče v Mariboru,
Cafova 1, Maribor, zoper dolžnika Marguč Steck Vera in
Marguč Erik, Prešernova 10, Maribor, za upnika Furman
Hermina in ostali, Prešernova 10, Maribor, ter Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ul. 19, Maribor, v kraju Prešernova 10, Maribor, pri dolžniku, ob prisotnosti: 1. Simona
Erlač, izvršiteljica, 2. Erik Marguč, dolžnik, 3. Bojan
Rodi, pomočnik izvršiteljice, opravila rubež nepremičnin:
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer
2-sobno stanovanje št. 22, v izmeri 63,04 m2, v VIII. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Prešernova
10, stoječi na parc. št. 1005/1 k.o. Maribor Grad, ki je v
lasti dolžnika Erika Marguča do celote.
Zarubljena nepremičnina obsega: predsobo 5,6 m2,
spalnico 13 m2, dnevno sobo 18,5 m2, kopalnico + WC
4 m2, kuhinjo + jedilnico 9,1 m2, balkon 14,6 m2, klet
3,3 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 1. 2017
VL 42512/2016

Os-1175/17

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v
Ljubljani VL 42512/2016 z dne 26. 4. 2016, zaradi izterjave denarne terjatve v višini 201,64 EUR s pp, je bil v
korist upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor, dne 16. 6. 2016 opravljen rubež nepremičnine
– poslovnega prostora v objektu F, S23, na naslovu Cesta proletarskih brigad 57, Maribor, v velikosti 118,80 m2,
ki stoji na parceli št. 80/4 k.o. Spodnje Radvanje, last
dolžnika Slopek d.o.o., Cesta proletarskih brigad 57,
Maribor, do 1/1 celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 1. 2017
VL 86981/2016

Os-1176/17

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v
Ljubljani VL 86981/2016 z dne 2. 9. 2016, zaradi izterjave denarne terjatve v višini 1.471,37 EUR s pp, je
bil v korist upnika Staninvest družba za poslovanje z
nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor,
dne 29. 11. 2016 opravljen rubež nepremičnine – poslovnega prostora v objektu F, S23, na naslovu Cesta
proletarskih brigad 57, Maribor, v velikosti 118,80 m2,
ki stoji na parceli št. 80/4 k.o. Spodnje Radvanje, last
dolžnika Slopek d.o.o., Cesta proletarskih brigad 57,
Maribor, do 1/1 celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 1. 2017
VL 94872/2016

Os-1105/17

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Slovenski
Bistrici VL 94872/2016 z dne 21. 9. 2016, je izvršitelj

Andrej Šramel dne 21. 12. 2016 v korist upnika Eldom d.o.o., Obrežna ulica 170, Maribor, zaradi izterjave
650,43 EUR s pripadki, zarubil nepremičnino, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 7, v izmeri
32,12 m2, ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske
hiše, ki stoji na parc. št. 1384/5, k.o. Slovenska Bistrica.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 12. 1. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
VL 99930/2016

Os-1112/17

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje
Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana,
ki ga zastopa zak. zast. Samo Lozej, Verovškova ulica 62,
Ljubljana – dostava, po Mark Kušej, Verovškova ulica 70,
Ljubljana – dostava, proti dolžniku Gopal Puri, Nathan
Road Hollywood Plaza 610, Hong Kong, ki ga zastopa
zak. zast. Železen Peter – odvetnik, Posavskega ulica 22,
Ljubljana, zaradi izterjave 411,16 EUR, sklenilo:
Dolžniku Gopal Puri, Nathan Road Hollywood Plaza
610, Hong Kong, 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. Peter
Železen, Posavskega ulica 22, 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 22. 11. 2016
VL 89320/2016

Os-1185/17

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche
kredit in leasing SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljub
ljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in
Bogataj o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Zlatanu Ikić, Masljeva ulica 3, Domžale, ki ga zastopa
Miklič Nikič Suzana – odvetnica, Ljubljanska cesta 102,
Domžale, zaradi izterjave 8.676,03 EUR, sklenilo:
Dolžniku Zlatanu Ikić, Masljeva ulica 3, Domžale, 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 odv. Miklič Nikič
Suzana, Ljubljanska cesta 102, 1230 Domžale.
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. 1. 2017
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se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 1. 2017

Oklici dedičem
D 188/2016

Os-3738/16

Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 17. 1. 1979 umrli Likar Angeli, rojeni 10. 6.
1892, iz Predmeje 83.
Zapustnica je umrla kot samska brez otrok. Sodišče razpolaga s podatkom, da je imela več bratov in
sester, ki so že pokojni. Znano je tudi, da so nekateri
imeli potomce, vendar pa sodišče razpolaga le s podatki o treh zapustničinih pranečakinjah (gre za Ivano
Žilavec, Anico Cernatič ter Emilijo Cotič Zajc).
Glede na zgoraj ugotovljeno sodišče poziva vse
tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v
enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in
sodni deski tega sodišča priglasijo sodišču. Po poteku
navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek
nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 23. 12. 2016
D 57/1993

Os-3737/16

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Fedran Bernardini
Marii, rojeni 9. 10. 1903, umrli 14. 2. 1993, nazadnje
stanujoči Malo Hudo 3, Ivančna Gorica, državljanki
Republike Slovenije.
V zapuščino po do sedaj znanih podatkih sodi
solastni delež do 781/13540 na nepremičnini s parc.
št. 994/1, k.o. 1810 Stična.
V prvem dednem redu bi bil k dedovanju po zapustnici poklican njen sin Gregor Fedran, rojen 19. 11.
1924, P.O. Box 1023, 93942 Monterey, California
ZDA, ki pa je dne 20. 1. 2010 v ZDA umrl.
Ker sodišče nima podatkov o dedičih drugega
dednega reda zapustnice Fedran Bernardine Marie,
rojene 9. 10. 1903, umrle 14. 2. 1993, se jih zato
poziva, da se v tem zapuščinskem postopku na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), priglasijo
v enem letu od objave tega oklica. Če se po preteku
enega leta od objave oklica dediči drugega dednega
reda zapustnice ne bodo priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in bo zapuščino razglasilo za lastnino Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 25. 11. 2016
D 633/2014

Os-1039/17

Zapuščinska zadeva: po pok. Ivanu-Marija Škerlič, pok. Kuzme, roj. dne 29. 5.1866, umrlem dne 2. 3.
1944, nazadnje stanujočem Hrvoji 4.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o
zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-

D 204/2016

Os-3696/16

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Šošterič Mariji, roj 1. 2. 1846, nazadnje
stanujoča Noršinci pri Ljutomeru 15, Ljutomer, umrli
dne 5. 8. 1927.
Zakoniti dediči sodišču niso znani, zato s tem
oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave oklica na spletni strani in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter na oglasni deski Matičnega urada
Ljutomer in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 21. 12. 2016
I D 1023/2016

Os-3736/16

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po pokojnem Željku Stričeviću, rojen 16. 9. 1954, nazadnje stanujoč Ulice Moše
Pijada 23b, Maribor, ki je umrl 5. 5. 2016, je sodišče
ugotovilo, da so se dedovanju odpovedali vsi dediči
I. in II. dednega reda, sodišče pa ne razpolaga s podatki o dedičih III. dednega reda.
Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda
(tete in strici zapustnice oziroma njihovi potomci) ter
vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica,
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 12. 2016
D 245/2016

Os-1201/17

Pri tem sodišču je v teku zapuščinski postopek
po pokojni Tereziji Angeli Komac, hčeri Ivana Komaca, rojeni 8. 12. 1898, z zadnjim znanim bivališčem
Soča 62, ki je umrla 15. 5. 1946 v Jasenovacu na
Hrvaškem.
Zpustnica ni zapustila dedičev prvega dednega
reda, kot dediči drugega dednega reda pa so poklicani k dedovanju potomci njenih pokojnih sester Ane,
Marije (rojene 17. 11. 1895), Jožefe (rojene 30. 4.
1902, umrle 8. 7. 1902) ter bratov Ivana (rojenega
22. 2. 1901, umrlega 22. 5. 1967) in Antona (rojenega
19. 11. 1903), o katerih sodišče nima podatkov (z izjemo potomcev po pokojni sestri Ani).
Glede na navedeno sodišče s tem oklicem poziva
vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se v roku enega leta od njegove objave zglasijo in to
pravico uveljavljajo.
Po preteku tega roka bo sodišče o premoženju
zapustnice odločalo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 1. 2017
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Oklici pogrešanih
N 54/2016

Os-1050/17

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku nepravdni postopek predlagatelja Luka Šeme, Žabjek 7,
Višnja Gora, zoper nasprotnega udeleženca Janeza
Šeme, Videm 5, Videm Dobrepolje, zaradi predloga
za razglasitev pogrešanega za mrtvega, ki ga zastopa
skrbnik za posebni primer Kožar Franc, Krka 40a, Krka.
Janez Šeme je bil rojen 25. 6. 1900, v vasi Videm
Dobrepolje, na naslovu Videm 5. Leta 1927 je odšel v
Kanado in se okoli leta 1970 vrnil v Slovenijo zaradi
ureditve zapuščine po pokojnem očetu in odšel nazaj v
Kanado. Od tedaj dalje o njem ni več podatkov.
Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi, kakor
tudi vse, ki karkoli vedo o življenju ali smrti pogrešanega
Janeza Šemeta, 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 10. 1. 2017
N 105/2016

Os-1183/17

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagatelja Marmor Sežana d.d., Partizanska cesta 73/a, 6210 Sežana, ki ga zastopa Odvetniška
pisarna Sikirica d.o.o. iz Sežane in nasprotnega udeleženca Viktorja Kocjan, sina Andreja, roj. 25. 8. 1896,
Vrhovlje 22, 6221 Dutovlje, sedaj neznanega bivališča,
zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega.
Po navedbah predlagatelja naj bi bil pogrešani prav
gotovo že mrtev, čeprav njegova smrt ni nikjer uradno
zaznamovana, saj je od njegovega rojstva dne 28. 8.
1896, ki naj bi bilo zaznamovano v družinski knjigi v
cerkvi Repentabor, minilo že več kot 120 let.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli
o pogrešanem in njegovem življenju, naj to sporočijo
Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 1. 2017

6 / 10. 2. 2017 /

Stran

337

Stran

338 /

Št.

6 / 10. 2. 2017

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Preklici
Spričevala preklicujejo
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost
in oblikovanje, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana, diplomsko
listino, št. 240/2014, izdano na ime Austra Cukura, datum
diplomiranja 23. 9. 2014, izdajatelj Univerza v Ljubljani,
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje. Ob-1322/17

Drugo preklicujejo
AVIOFUN d.o.o., Gorče 12A, Libeliče, potrdilo o vpisu v register, št. 777, izdano na Aviofun d.o.o. - ProBanka Leasing, izdajatelj Javna agencija za civilno letalstvo,
izdano 1. 4. 2008. gnf337566
BLAŽIČ BOŽO S.P., Orehek 14, Prestranek, potrdilo za voznike, št. 010814-SŠD51-2-4107-2015, izdano
na ime Zoran Jović, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, veljavnost do 10. 2. 2017. gnz337571
D SPED transport d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana, izvod licence, št. GEO007635/06831/005, za
tovornjak, reg. št. LJ CB 235. gnc337569
D SPED transport d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana, izvod licence, št. GEO007635/06831/001, za
tovornjak, reg. št. LJ CB 231. gnb337570

FRANCI KIRM S.P., Selo pri Mirni 3, Mirna, izvod
licence skupnosti št. 012394/10 za vozilo z reg. oznako
NM KC-666, z veljavnostjo do 8. 2. 2018. gny337572
Galić Tomislav, Obrtna ulica 19, Brežice, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500002196001, izdal Cetis
Celje d.d. gng337565
GALOPER d.o.o., Celjska cesta 47, Rogatec, izvod licence, št. GE005992/06601/016, za vozilo DAF,
registrska številka PO NF 081, veljaven do 8. 1. 2018.
gnv337575
Hojsak Šimun, Osojnikova 5, Ptuj, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500015849003, izdal Cetis Celje
d.d. gne337567
JLS LOGISTIK d.o.o., Cesta na Dobrovo 93, Celje, izvod licence, št. GE008445/07156/006, za vozilo
WMA06XZZ7EM636491, registrska števila CE LM 537,
veljaven do 26. 3. 2020. gnu337576
Jovićević Draško, Vodnikova 89a, Ljubljana, licenco
za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja,
št. 01009, izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor, leto
izdaje 2007. gnx337573
JUDEŽ d.o.o., Resslova ulica 5, Novo mesto, izvod
licence, št. GE006612/02839/004, za tovorno vozilo, reg.
št. NM KF-042, veljavnost do 23. 2. 2019. gnd337568
S4S d.o.o., Dobja vas 253, Ravne na Koroškem,
licenco, št. GEO007731/07292/001, za vozilo VF624APA000001029, registrska številka MB LR 875, veljavno
do 3. 11. 2020. gnw337574
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