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Javni razpisi

Št. 5443-9/2016/37 Ob-1639/17

Popravek
Na podlagi Sprememb proračuna Republike Slove-

nije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 80/16), Zakona o iz-
vrševanju 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 be-
sedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 
ZIPRS1617), Uredbe o postopku, merilih in načinih do-
deljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11) Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob-
javlja spremembo besedila Javnega razpisa za sofinanci-
ranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov soci-
alne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«, 
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 sodelova-
nja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja 
»Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«, 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 6/17 z dne 10. 2. 2017 
(v nadaljevanju: javni razpis).

V javnem razpisu se izvedejo naslednji popravki:
V 7.4 poglavju javnega razpisa – »Specifični pogoji 

za vse prijavljene projekte« se v 10. točki izbriše besedilo 
»dnevno in v gotovini«, ter »pravili«. Spremenjeno besedilo 
10. točke se glasi:

»Prijavitelj mora udeležencem izplačevati denarno 
nagrado, stroške prevoza ter stroške za prehrano skladno 
s določili Sklepa o določitvi višine in načina izplačila denar-
nih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim v posku-
sno izvajanje programov socialne aktivacije (Priloga št: 3: 
Sklep ministrstva) in o tem voditi ustrezno dokumentacijo 
na način in kot bo določeno v posebnih navodilih ministr-
stva za izvajanje projektov, izbranih na tem javnem razpisu 
(dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju 
in sprejemanju razpisnih pogojev).«

V zadnjem odstavku 11.5 poglavju – »Načini določanja 
višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov«, podpo-
glavju C. Stroški denarnih prejemkov, ki jih na osnovi Sklepa 
ministrstva pridobijo udeleženci dolgega programa socialne 
aktivacije, in sicer se besedilo spremeni tako, da se glasi:

»Vsa izplačila denarnih prejemkov izbrani upraviče-
nec izplačuje skladno s določili Sklepa o določitvi višine in 
načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, 
vključenim v poskusno izvajanje programov socialne akti-
vacije za vsak dan dejanske prisotnosti, neposredno ude-
ležencu dolgega programa socialne aktivacije.«

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

Št. 6316-2/2017-7 Ob-1641/17

Popravek
V Javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje 

javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki 
raziskovalnih programov (Uradni list RS, št. 6/17, z dne 
10. 2. 2017, pod številko objave Ob-1310/17; v nadaljeva-
nju: javni razpis), se podaljša rok za oddajo prijav na javni 
razpis. Posledično se spremenijo roki pri naslednjih točkah 
javnega razpisa:

Točka 12.3. Tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«
Spremeni se rok, do katerega mora prijavitelj, v pri-

meru prijave za preoblikovanje raziskovalnega programa 
oziroma programov (tip prijave »Nova prijava – preobli-
kovanje«), obvestiti agencijo o svoji nameri, da mu lahko 
pravočasno omogoči pripravo prijave v elektronski obliki. 
Rok se spremeni na 17. 3. 2017.

Točka 13.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim 
podpisom

Spremenita se rok za oddajo prijave z digitalnim pod-
pisom in rok, do katerega se bo prijava štela za pravoča-
sno oddano, na 31. 3. 2017 do 14. ure.

Točka 13.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digi-
talnega podpisa

Spremenita se rok za oddajo prijave brez digitalnega 
podpisa in rok, do katerega se bo prijava štela za pravoča-
sno oddano, na 31. 3. 2017 do 14. ure.

Točka 13.3. Oddaja prijave za izvajalce raziskovalne-
ga programa

Spremeni se rok za oddajo izjave, ki jo mora oddati 
prijavitelj v primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga 
poleg prijavitelja RO s koncesijo izvaja/jo tudi JRO ali druge 
RO s koncesijo, na 31. 3. 2017 do 14. ure.

Točka 14. Datum odpiranja prijav
Spremeni se datum odpiranja prijav na javni razpis. 

Komisija za odpiranje prijav bo vse v roku dostavljene in pra-
vilno označene prijave odprla v torek, 4. 4. 2017 ob 10. uri.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

Št. 430-1720/2016/8 Ob-1633/17

Obvestilo
Ministrstvo za notranje zadeve je dne 10. 2. 2017 

v Uradnem listu RS, št. 6/17 objavilo Javni razpis za izved-
bo projekta »Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno 
zaščito«, št. 430-1720/2016, ki se financira iz Sklada za 
azil, migracije in vključevanje in sredstev Ministrstva za 
notranje zadeve.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navo-
dil prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentaci-
je predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni razpis 
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na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, 
zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javna naročila“, 
naročnik objavil dokument “Spremembe razpisne doku-
mentacije, z dne 7. 3. 2017“.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 5440-1/2016/78 Ob-1583/17
Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamen-

ta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem so-
cialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetij-
skem 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,

– 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,

– Partnerskega sporazuma med Sloveni-
jo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 
št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014,

– Operativnega programa za izvajanje Evropske kohe-
zijske politike v obdobju 2014–2020 št. CCI 2014SI16MA-
OP001, verzija 2.0 z dne 4. 7. 2016 ter 1. sprememba, 2.1 
z dne 29. 7. 2016,

– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G in 65/14),

– 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, 90/14 in 51/16),

– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 
– ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/16),

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ura-
dni list RS, št. 69/11, uradno prečiščeno besedilo),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 
(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 
(DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16),

– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Ura-
dni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.),

– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),

– Odločitve o podpori št. 10-1/3/MK/0 Službe Vla-
de Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko, v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in 
kohezijski sklad z dne 26. 1. 2017 (št. 3032-24-2016/12) in

– Spremenjene odločitve o podpori št. 10-1/3/MK/1 
Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evrop-
sko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za 
strukturne sklade in kohezijski sklad z dne 2. 3. 2017 
(št. 3032-24/2016/15)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za izbor projektov »spodbujanje prožnih  

in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih 
virov in tehnologij« (JR-ESS-PROŽNE OBLIKE 

UČENJA)
1. Ime oziroma sedež posredniškega organa oziroma 

izvajalca javnega razpisa za izbor projektov (v nadaljnjem 

besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, potrebne 
za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem bese-
dilu: ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega 

socialnega sklada in Republika Slovenija.
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega progra-

ma za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, prednostne osi »10 Znanje, spretnosti in vse-
življenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne na-
ložbe »10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega 
učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformal-
nem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spre-
tnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih 
možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in 
validiranja pridobljenih kompetenc« in specifičnega cilja 
»10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora ka-
kovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh 
ravneh izobraževalnega sistema«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov 
(operacij) za spodbujanje prožnih in inovativnih oblik uče-
nja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij, namenjenih 
učencem osnovnih in/ali dijakom srednjih šol ter njihovim 
učiteljem v okviru pouka slovenskega jezika s književno-
stjo.

Namen javnega razpisa je s pomočjo novih učnih 
jezikovnih e-orodij razviti inovativne učne prakse1 ter 
prožne učne metode in pristope za pouk slovenskega 
jezika s književnostjo, ki bodo pripomogli k zvišanju jezi-
kovne zmožnosti ter povečanju usposobljenosti učencev 
in dijakov za uporabo digitalnih virov in orodij,2 posledič-
no pa k dvigu njihovih splošnih zmožnosti. Z izobraže-
vanjem učiteljev na področju jezikovnih e-zmožnosti se 
bo okrepila njihova strokovna usposobljenost, da bodo 
lahko z inovativnimi metodami poučevanja, ki jih s sabo 
prinašajo nova učna jezikovna e-orodja, prispevali k ra-
zvoju kritičnega in kreativnega razmišljanja, analitičnih 
sposobnosti, podjetnosti in digitalnih sposobnosti mla-
dih. S spodbujanjem prožnih oblik učenja, torej tudi 
z e-učenjem z učnimi jezikovnimi e-orodji in s krepitvijo 
prilagojenosti učiteljskih zmožnosti potrebam učencev 
in dijakov v digitalni dobi, se bodo izboljšale možnosti 
šolajočih se posameznikov za uspešno vključevanje 
v družbo in na trg dela. Za šolajočo mladino je namreč 
pomembno, da že od zgodnjih obdobij izobraževanja 
pridobiva znanja, sposobnosti in spretnosti, ki ji olajšajo 
delovanje v sodobni informacijski družbi in ji v prihodno-
sti zagotavljajo boljšo prilagodljivost na spreminjajoče se 
potrebe na trgu dela, ki zahtevajo znanje vedno novih 
veščin, tudi s področja jezikovne zmožnosti v povezavi 
z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami.

1 Inovativne učne prakse vključujejo pristope skupnega 
in družbenega učenja, so prilagojene individualnim potre-
bam učečih se in so utemeljene na mrežnem pristopu, te-
meljijo na horizontalno povezanih dejavnostih, uporabljajo 
odprte učne vire, poudarjajo odprtost navzven (povezane 
učne skupnosti), globalno povezanost, upoštevajo najno-
vejše izsledke znanosti, raziskav in razvoja, so tehnološko 
napredne (uporaba IKT), poudarjajo načelo učenja kjer koli, 
kadar koli, s pomočjo kogar koli in s katerim koli orodjem, 
temeljijo na krepitvi zmožnosti učečih se in ne zgolj na 
pridobivanju informacij (Operativni program za izvajanje 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 2014, str. 192, 
op. št. 113, citirano s

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?u
ri=CELEX:52013DC0654&from=EN).

2 Uporaba digitalnih virov in orodij oziroma digitalizaci-
ja je le eden izmed pristopov znotraj različnih možnih oblik 
prožnih in inovativnih oblik učenja.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 12 / 10. 3. 2017 / Stran 533 

Cilj javnega razpisa je izdelava učnih jezikovnih 
e-orodij ter priprava in izvedba strategij prožnih oblik uče-
nja (oblikovanje, sprejetje in izvajanje strateškega doku-
menta s področja prožnih oblik učenja v vzgojno-izobra-
ževalnih zavodih, izvedba izobraževanj učiteljev za delo 
z učnimi jezikovnimi e-orodji in pripadajočimi metodami 
dela ter vključitev učnih jezikovnih e-orodij in inovativnih 
učnih pristopov v pouk slovenskega jezika s književno-
stjo) na vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Ciljne skupine: učenci in njihovi učitelji slovenskega 
jezika s književnostjo ali dijaki in njihovi učitelji sloven-
skega jezika s književnostjo ali učenci in dijaki ter njihovi 
učitelji slovenskega jezika s književnostjo.

Območje izvajanja: Projekti se bodo izvajali v vzho-
dni (KRVS) in zahodni kohezijski (KRZS) regiji. Skla-
dno s splošnim pravilom glede programskih območij iz 
prvega odstavka 70. člena uredbe o skupnih določbah 
(1303/2013) in načelom odstopanja, opredeljenim v dru-
gem odstavku 13. člena uredbe o ESS (1304/2013), se 
bo pri financiranju aktivnosti, ki jih izvajajo upravičen-
ci v korist obeh programskih območij (kohezijske regije 
Vzhodna Slovenija – KRVS in kohezijske regije Zaho-
dna Slovenija – KRZS), uporabil t. i. sorazmerni pristop 
(»pro-rata«) sofinanciranja aktivnosti. Za določitev raz-
merja med programskima območjema se uporablja t. i. 
sorazmerni ključ, tj. podatek glede števila šol v posame-
zni kohezijski regiji, to pomeni delitev finančnih sredstev 
v razmerju 56 % KRVS in 44 % KRZS.

Opredelitev vsebine projektnih dejavnosti izha-
ja iz Resolucije o nacionalnem programu za jezikov-
no politiko 2014–2018 z dokumentom Akcijski načrt 
za jezikovno opremljenost (dostopna na http://www.
mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_slovenski_je-
zik/resolucija_o_nacionalnem_programu_za_jezikovno_
politiko_20142018/).

Projekt, ki bo finančno podprt, mora obsegati vse 
naslednje vsebinske dejavnosti:

– predstavitev izbranih vidikov slovarsko-slovnične-
ga opisa in/ali jezikovnonormativnih informacij in/ali jezi-
kovnostilističnih opisov,

– izdelavo vsaj enega novega učnega jezikovnega 
e-orodja (ali več), temelječega na predstavljenem jezikov-
nem opisu in/ali jezikovnonormativnih informacijah in/ali 
jezikovnostilističnih opisih,3

– izdelava učnih jezikovnih e-orodij, tehnično in 
vsebinsko vzdrževanje, potrebno za njihovo nemoteno 
delovanje, ter nadgradnje5 učnih jezikovnih e-orodij,

3 Velja izključno za nova učna jezikovna e-orodja, ki 
bodo izdelana za namene tega javnega razpisa in se jih 
v procesu izdelave/po končani izdelavi po potrebi smisel-
no nadgrajuje/dograjuje ter skrbi za njihovo tehnično in 
vsebinsko vzdrževanje. Nadgrajevanje že obstoječih učnih 
jezikovnih e-orodij ni dovoljeno.

– razvoj inovativnih učnih pristopov in metod za 
pouk slovenskega jezika s književnostjo (izbrani prija-
vitelji izdelajo smernice za inovativne učne pristope in 
metode, izhajajoč iz specifik izdelanih učnih jezikovnih 
e-orodij, ki jih vzgojno-izobraževalni zavodi4 sprejmejo 
s strateškim dokumentom),

4 Pod izrazom vzgojno-izobraževalni zavodi so mišljene 
osnovne in srednje šole v Sloveniji.

– izobraževanje učiteljev pouka slovenskega jezika 
s književnostjo za delo na področju prožnih oblik učenja 
ter učiteljevo vključevanje učnih jezikovnih e-orodij v po-
učevanje učencev in/ali dijakov na vsaj 10 vzgojno-izo-
braževalnih zavodih s skupno vsaj 80 oddelki.

Dejavnosti, upravičene do sofinanciranja v okviru 
posameznega projekta, so:

– predstavitve izbranih vidikov slovarsko-slovnič-
nega opisa in/ali jezikovnonormativnih informacij in/ali 
jezikovnostilističnih opisov,

5 Vsakršno nadgrajevanje oziroma izboljšava mora biti 
izvedena z namenom doseganja boljših končnih rezultatov 
projekta (npr. dodajanje novih vsebin, tehnične rešitve za 
hitrejše delovanje, izboljšave z namenom doseganja boljše 
uporabnosti učnega jezikovnega e-orodja ipd.).

– razvoj inovativnih učnih pristopov in metod za 
pouk slovenskega jezika s književnostjo (izdelava smer-
nic in strategij na področju prožnih oblik učenja),

– izvedba izobraževanj učiteljev na vzgojno-izobra-
ževalnih zavodih,

– izvedba dejavnosti informiranja in komuniciranja,
– koordinacija projekta, administrativno delo pri pro-

jektu.
Zahtevajo se izdelave izključno novih učnih jezi-

kovnih e-orodij, prijava nadgradenj že obstoječih učnih 
jezikovnih e-orodij pa ni dovoljena.

Izdelana učna jezikovna e-orodja morajo biti v skla-
du z veljavnimi učnimi načrti za pouk slovenskega jezika 
s književnostjo v osnovnih in/ali srednjih šolah. Prijavi-
telji sami izberejo, za kateri razred (oziroma razrede) 
osnovnih in/ali srednjih šol bodo izdelali učna jezikovna 
e-orodja za podporo uvajanja novih pristopov v izobra-
ževanju.

V izvedbo projektov morajo biti vključeni vzgojno-iz-
obraževalni zavodi tako iz zahodne kot iz vzhodne ko-
hezijske regije, od katerih prijavitelji najkasneje na dan 
oddaje vloge na javni razpis pridobijo izjave o name-
ravanem sodelovanju pri projektu.6 Vsak projekt mora 
zajemati izvajanje strategije prožnih oblik učenja na 
vsaj 10 vzgojno-izobraževalnih zavodih s skupno vsaj 
80 oddelki, in sicer na vsaj 6 zavodih iz vzhodne kohe-
zijske regije in na vsaj 4 vzgojno-izobraževalnih zavodih 
iz zahodne kohezijske regije. Delitev slovenskih občin 
na kohezijski regiji (po NUTS 2)7 je razvidna iz pregle-
dnice, ki je dostopna na spletnih straneh Statističnega 
urada RS in je priloga tega javnega razpisa (delitev je 
dostopna tudi na spletni strani ministrstva http://www.
mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_izvajanje_ko-
hezijske_politike/programsko_obdobje_2014_2020/). 
Pri določanju števila oddelkov na vzgojno-izobraževal-
nih zavodih se upošteva stanje na dan oddaje vloge na 
javni razpis, pri čemer se štejejo vsi oddelki posameznih 
vzgojno-izobraževalnih zavodov, in ne samo tisti oddel-
ki, ki bodo vključeni v projekt.

6 Vzorec izjave je sestavni del razpisne dokumentacije.
7 Opozorilo, skladno z navodilom organa upravljanja: 

Občina Litija se za potrebe izvajanja evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020 umešča v Osrednjeslovensko 
regijo oziroma v kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, kljub 
temu, da je v objavljenem seznamu občin uvrščena v Zasa-
vsko regijo oziroma v kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija.

Rezultat izvedenih projektov morajo biti izdelana 
učna jezikovna e-orodja, ki bodo spodbujala inovativne 
in prožne učne pristope ter razvoj novih metod pou-
čevanja. Ob gradnji učnih jezikovnih e-orodij morajo 
izbrani prijavitelji kot izvajalci projektov zasnovati ino-
vativne učne pristope in metode za pouk slovenskega 
jezika s književnostjo (v obliki smernic za delo z učnimi 
jezikovnimi e-orodji), s katerimi bodo seznanili izbrane 
vzgojno-izobraževalne zavode ter nato usposobili učite-
lje za delo z novimi učnimi jezikovnimi e-orodji in načini 
vključevanja le-teh v učni proces. Na podlagi smernic 
za nove učne pristope in metode, ki jih izdelajo izvajalci 
projekta, morajo vzgojno-izobraževalni zavodi kot rezul-
tat projekta uspešno izvesti strategije prožnih oblik uče-
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nja. Posamezni vzgojno-izobraževalni zavod uspešno 
izvede strategijo prožnih oblik učenja, če:

– z letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2020/21 
sprejme strateški dokument na področju prožnih oblik 
učenja, oblikovan na podlagi smernic za inovativne učne 
pristope in metode, ki izhajajo iz specifik izdelanih učnih 
jezikovnih e-orodij,

– in v šolskem letu 2020/21 navedene strateške 
ukrepe uvede v učni proces slovenskega jezika s knji-
ževnostjo.

Sprejem strateškega dokumenta na področju 
prožnih oblik učenja pomeni, da posamezni vzgoj-
no-izobraževalni zavod na podlagi smernic izvajal-
ca projekta sprejme strateški dokument, v katerem 
so predstavljeni načini vključitve prožnih oblik učenja 
v pouk slovenskega jezika s književnostjo. Za spre-
jetje strategije velja objava na spletni strani vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda ali izjava o sprejetju stra-
tegije z datumom sprejema in podpisom odgovorne 
osebe vzgojno-izobraževalnega zavoda, dostavljena 
izvajalcu projekta. Navedeno strategijo v sodelovanju 
s posameznim vzgojno-izobraževalnim zavodom iz-
dela izvajalec projekta, pri čemer upošteva specifične 
okoliščine za njeno vključitev (implementacijo) ter teh-
nične in druge zmogljivosti vzgojno-izobraževalnega 
zavoda (npr. število računalnikov, s katerimi bi lahko 
izvajali prožne oblike učenja).

Uvedba strateških ukrepov v učni proces pomeni, 
da izvajalec projekta na vzgojno-izobraževalnem za-
vodu izvede izobraževanje (oziroma izobraževanja), 
namenjeno seznanjanju učiteljev z inovativnimi učnimi 
pristopi in metodami poučevanja slovenskega jezika 
s književnostjo in usposabljanju za delo z izdelanim 
učnim jezikovnim e-orodjem (oziroma izdelanimi uč-
nimi jezikovnimi e-orodji). Posamezni vzgojno-izobra-
ževalni zavod mora učno jezikovno e-orodje (oziroma 
učna jezikovna e-orodja) s pripadajočimi metodami 
dela vključiti v učni proces slovenskega jezika s knji-
ževnostjo.

Pričakuje se, da bo izvajalec projekta vsako leto 
njegovega trajanja od posameznega vzgojno-izobra-
ževalnega zavoda na z njim dogovorjen način pridobil 
poročilo o delnih rezultatih sodelovanja pri projektu (npr. 
poročanje o tem, ali so učitelji učno e-orodje predstavili 
učencem ipd.). Izvajalec mora od vzgojno-izobraževal-
nega zavoda pridobiti poročilo o rezultatih uresničevanja 
sprejete strategije v šolskem letu 2020/2021 ter na pod-
lagi posameznih poročil vzgojno-izobraževalnih zavodov 
pripraviti končno poročilo o projektu. Poleg tega mora 
eno leto po zaključku projekta spremljati uspešnost 
vključitve strategije prožnih oblik učenja v učni proces, 
zato mora od vzgojno-izobraževalnih zavodov pridobiti 
poročila o tem in na njihovi podlagi oblikovati zaključno 
poročilo o doseganju rezultatov projekta.

Izbrani prijavitelji bodo morali zagotoviti prosto do-
stopnost izdelanih učnih jezikovnih e-orodij na spletu po 
licenci Creative Commons, in sicer po naslednji obliki 
standardne licence »Priznanje avtorstva CC-BY«, po 
kateri je uporabnikom dovoljeno tako nekomercialno kot 
tudi komercialno reproduciranje, distribuiranje, dajanje 
v najem, javna priobčitev in predelava avtorskega dela, 
pod pogojem, da navedejo avtorja izvirnega dela. Izje-
ma so tisti uporabljeni viri in tehnologije ter tiste vsebine 
jezikovnih e-orodij, kjer je potrebno zagotoviti varovanje 
osebnih podatkov, ali pa gre za gradiva, ki gradijo na že 
obstoječih podatkih z drugačnimi avtorskimi pravicami. 
Avtorska dela, označena z licenco »Priznanje avtorstva 
CC-BY«, bodo morali ustrezno objaviti in s tem seznaniti 
ministrstvo.

Po zaključku projekta izdelana učna jezikovna 
e-orodja postanejo last Republike Slovenije. Izvajalci 
projektov bodo morali tudi po zaključku financiranja 
na podlagi tega razpisa najmanj 5 let zagotavljati do-
stopnost izdelanih učnih jezikovnih e-orodij. Če izvaja-
lec preneha delovati pred potekom obdobja, prenese 
vse pravice v zvezi s projektom ter zagotovi prenos iz-
delka in vseh gradiv na ministrstvo, to pa ohrani njihovo 
dostopnost do izbire novega izvajalca.

Zaželeno je, da prijavitelji projekte zasnujejo tako, 
da učna jezikovna e-orodja s pripadajočimi učnimi me-
todami razvijajo tako, da jih bodo lahko v njihovih 
osnovnih različicah v zadnjem trimesečju leta 2017 
(1. 10. 2017–31. 12. 2017) prvič predstavili učiteljem 
na izbranih vzgojno-izobraževalnih zavodih ter zbrali 
njihove odzive (pripombe, predloge, komentarje ipd.) 
nanje. V nadaljevanju uresničevanja projektov naj 
bi prijavitelji učna jezikovna e-orodja in učne meto-
de vsakoletno razvijali, do/nadgrajevali ter vsako leto 
s primerno obliko izobraževanj učitelje na izbranih 
vzgojno-izobraževalnih zavodih seznanili z nastalimi 
novostmi, zbrali njihove odzive ter jim omogočili njiho-
vo predstavitev učencem/dijakom, če bi ti ocenili, da bi 
ta prispevala k njihovim izboljšavam. Vključenost učen-
cev/dijakov v preverjanje pripravljenih učnih jezikovnih 
e-orodij in pripadajočih učnih metod v posamezni fazi 
njihovega razvoja je zaželena. Prijavitelji naj odzive 
učiteljev/učencev/dijakov na izdelana učna jezikovna 
e-orodja in učne metode dela preverjajo s spremlja-
njem oziroma testiranjem izdelanih učnih jezikovnih 
e-orodij in pripadajočih učnih metod, z vprašalniki ali 
z drugo obliko preverjanja odzivov.

Zaželeno je, da se prijavitelji pri izvedbi projektov 
povezujejo z drugimi institucijami/organizacijami in stro-
kovnjaki posamezniki, ki lahko pri projektu nastopajo 
kot zunanji izvajalci. Prijava kot konzorcij izvajalcev ni 
možna.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji (zahteve), ki jih morajo prijavitelji izpolnjeva-

ti, da se uvrstijo v izbor za dodelitev sredstev:
1. so organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji,
2. so pravne osebe zasebnega ali javnega prava, ki 

so ustanovljene kot zasebni ali javni zavod ali ustanova 
ali kot nevladna organizacija in imajo v ustanovnem 
aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno 
delovanje na področju izobraževanja8 in/ali raziskovalne 
dejavnosti,

8 Razen osnovnih in srednjih šol.

3. imajo poravnane obveznosti, davke in prispevke 
do Republike Slovenije,

4. s prijavljenim projektom ne kandidirajo na kate-
rem koli drugem javnem razpisu ali pozivu za sredstva 
ministrstva,

5. prijavljeni projekt še ni prejel sredstev za izvedbo 
iz drugih javnih virov,

6. prijavljajo samo en projekt; če bo prijavitelj predlo-
žil več projektov za sofinanciranje, bo upoštevan tisti, ki 
bo na ministrstvu evidentiran kot prvoprispeli,

7. prijavljajo dejavnosti, ki se bodo začele izvajati 
v letu 2017 oziroma od datuma izdaje sklepa o izboru 
dalje in se bodo končale najpozneje 30. 9. 2021,

8. prijavljajo projekt najmanj v višini 250.000,00 EUR, 
največ pa 1.120.000,00 EUR (prijavitelji, ki imajo sedež 
v vzhodni kohezijski regiji po NUTS 2) oziroma največ 
880.000,00 EUR (prijavitelji, ki imajo sedež v zahodni 
kohezijski regiji po NUTS 2),
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9. s sestavo projektne skupine izkazujejo zmožno-
sti (reference) na področju slovenističnega jezikoslovja, 
jezikovnega opisa,9 jezikovnih tehnologij, didaktike je-
zika ter praktike v osnovnih in/ali srednjih šolah, bodisi 
s kadri znotraj lastne organizacije bodisi v povezavi 
z drugimi institucijami/organizacijami in/oziroma strokov-
njaki posamezniki (kot zunanjimi izvajalci pri projektu), 
v primeru izdelave učnih jezikovnih e-orodij s področja 
umetnostnega jezika pa tudi s kadri s področja književne 
interpretacije. Oseba, zadolžena za računovodsko spre-
mljanje in finančno vodenje projekta, izkazuje izobrazbo 
finančno-računovodske smeri. Sodelavci projektne sku-
pine morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo (uni-
verzitetno ali doseženo izobrazbo 2. bolonjske stopnje).

Izločitvena merila na ravni projekta
3. Predlog projekta je skladen z namenom in ciljem 
javnega razpisa, to pomeni, da predvideva vse 
navedene vsebinske dejavnosti:
– predstavitev izbranih vidikov slovarsko-slovničnega 
opisa in/ali jezikovnonormativnih informacij in/ali 
jezikovnostilističnih opisov,
– izdelavo vsaj enega novega učnega jezikovnega 
e-orodja (ali več), temelječega na predstavljenem 
jezikovnem opisu in/ali jezikovnonormativnih 
informacijah in/ali jezikovnostilističnih opisih,
– razvoj inovativnih učnih pristopov in metod za pouk 
slovenskega jezika s književnostjo (izbrani prijavitelji 
izdelajo smernice za inovativne učne pristope in 
metode, izhajajoč iz specifik izdelanih učnih jezikovnih 
e-orodij, ki jih vzgojno-izobraževalni zavodi sprejmejo 
s strateškim dokumentom),
– izobraževanje učiteljev pouka slovenskega jezika 
s književnostjo za delo na področju prožnih oblik 
učenja ter učiteljevo vključevanje učnih jezikovnih 
e-orodij v poučevanje učencev in/ali dijakov na vsaj 
10 vzgojno-izobraževalnih zavodih s skupno vsaj 
80 oddelki.
4. Projekt vključuje najmanj 10 vzgojno-izobraževalnih 
zavodov s skupno vsaj 80 oddelki, od tega najmanj 
6 vzgojno-izobraževalnih zavodov iz vzhodne 
kohezijske regije in najmanj 4 vzgojno-izobraževalne 
zavode iz zahodne kohezijske regije. 
5. Izdelano učno jezikovno e-orodje (oziroma učna 
jezikovna e-orodja) bo prosto dostopno vsem 
vzgojno-izobraževalnim zavodom in širši javnosti 
v Republiki Sloveniji. 
6. Izdelano učno jezikovno e-orodje (oziroma izdelana 
učna jezikovna e-orodja) bo prilagojeno učnim 
načrtom za pouk slovenskega jezika s književnostjo 
v osnovnih in/ali srednjih šolah.

4.2 Merila za ocenjevanje
Komisija za ocenjevanje vlog bo merila ocenila 

v okviru naslednje lestvice:

Opis ocene Točke
od 0 do 5

Točke
od 0 do 10

nejasno, neskladno, 
neustrezno, nesprejemljivo, 
slabo

0 0

pogojno sprejemljivo 1 2
sprejemljivo 2 4
delno ustrezno 3 6
ustrezno 4 8
zelo dobro 5 10

Komisija za ocenjevanje vlog pri vsakem merilu 
dodeli samo 0 ali 5 točk ali od 0 do 5 točk, pri čemer so 
nekatera merila (razvidno iz spodnje preglednice meril 
za ocenjevanje) zaradi tehtnosti/pomembnosti ponderi-
rana z dvojno vrednostjo (dvojne točke), to pomeni, da 
se merilo presoja in oceni na enak način kot pri ostalih 
(neponderiranih) merilih, torej od 0 do 5 točk, ter se 
ocena potem pomnoži z dve. Tako je najvišje možno 
število prejetih točk pri takem merilu 10, pri čemer so 
dosežene točke lahko le dvakratnik osnovne točke 
(točke se glede na ugotovljeno kakovost izpolnjevanja 
merila podvojijo).

Po nekaterih merilih je mogoče ugotoviti samo 
(ne)izpolnjevanje zahtevanega, zato komisija za oce-
njevanje vlog v skladu s tem v takšnih primerih dodeli 
samo 0 ali 5 točk.

9 Npr. izkušnje s sodelovanjem pri pripravi učbenikov, 
slovarjev, slovnic ipd.

Prijavitelji morajo predpisane pogoje dokaza-
ti s predložitvijo kopije ustanovnega akta ali drugega 
ustreznega pravnega akta, potrdilom FURS o poravna-
nih obveznostih, davkih in prispevkih, z izjavami o na-
meravanem sodelovanju pri projektu za vsak vzgoj-
no-izobraževalni zavod posebej, z izpolnjenim prijav-
nim obrazcem s podpisanimi izjavami, terminskim in 
finančnim načrtom projekta ter dokazili o zmožnostih na 
področjih, navedenih v točki 9 Pogojev za kandidiranje 
na javnem razpisu. Prijavitelji dokazujejo usposobljenost 
za izvedbo projekta s sestavo projektne skupine, tako da 
morajo v prijavnem obrazcu za vsakega prijavljenega 
člana projektne skupine (ki je ali ni zaposlen pri prijavi-
telju) navesti njegovo vlogo pri projektu s kratkim opisom 
zadolžitev in zanj priložiti življenjepis, fotokopijo spriče-
vala ali ustrezno izjavo fakultete o dokončanem študiju 
ter druga dokazila o zmožnostih, če jih člani projektne 
skupine imajo in uveljavljajo (npr. bibliografijo, preostala 
morebitna dokazila, ki izkazujejo usposobljenost člana 
projektne skupine za delo na strokovnem področju, na 
katerem bo v projektu sodeloval). Bibliografije članov 
projektne skupine bo ministrstvo preverjalo v javno do-
stopnih evidencah (npr. Cobiss, Sicris), če bodo v doka-
zilih o zmožnostih (npr. v življenjepisu ali samostojnem 
dokumentu) navedene ustrezne e-povezave do njih ali 
v primeru sodelujočih raziskovalcev navedene šifre, ki 
omogočajo dostop do njihovih osebnih bibliografij v bazi 
Sicris, ali s fizičnimi izpisi bibliografskih enot.

Če navedeni prijavljeni člani projektne skupine niso 
redno zaposleni pri prijavitelju, mora biti k prijavne-
mu obrazcu priloženo ustrezno dokazilo (pisni dogovor, 
sporazum o sodelovanju ipd.)10, s katerim se dokazuje, 
da bodo navedeni kadri dejansko vključeni v delo pri 
projektu.

10 Vzorec dokazila ni posebej predpisan.

4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo po-
goje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu 
od bolj k manj pomembnemu)

4.1 Izločitvena merila
Če je vsaj eno od izločitvenih meril ovrednoteno 

z NE, komisija za ocenjevanje vlog prijavo izloči in je ne 
ocenjuje po merilih za ocenjevanje.

Izločitvena merila na ravni projekta
1. Predlog projekta je realno izvedljiv, upošteva 
časovni in finančni okvir, določen s tem javnim 
razpisom in razpisno dokumentacijo.
2. Projekt izkazuje ustreznost ciljnih skupin, določenih 
na 3. strani tega javnega razpisa.
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Način točkovanja oziroma lestvica z opisi ocen 
s pripadajočimi točkami tako za osnovno ocenjevanje 
po lestvici od 0 do 5 točk kot tudi po lestvici z dvojno 
vrednostjo, to je od 0 do 10 točk, je razviden iz zgornje 
preglednice.

Merilo
1 Kakovost vsebinske zasnove predloga projekta in njegove predstavitve z vidika njegove skladnosti 
z namenom in cilji javnega razpisa
(Prvi sklop meril se ocenjuje predvsem glede na informacije, podane v točkah 3. A), 3. B) in 3. C) 
prijavnega obrazca.)

Največje 
možno
št. točk

1.1 Projekt je predstavljen pregledno in vsebinsko celovito, nameni in cilji projekta so jasno in natančno 
opredeljeni. Opredeljeni so inovativni pristopi, ki bodo uporabljeni pri njegovi uresničitvi in so skladni 
z nameni in cilji javnega razpisa.

5

1.2 Vključevanje ciljnih skupin v pripravo in izvajanje projekta je primerno zastavljeno. Izdelano učno 
jezikovno e-orodje (oziroma izdelana učna jezikovna e-orodja) s pripadajočimi učnimi metodami bo 
pri učiteljih posledično pripomoglo k bolj obsežni uporabi računalniške podpore pri pripravi in izvajanju 
pedagoških procesov in k njihovi boljši usposobljenosti za delo na področju prožnih oblik učenja. 
Učenci in/ali dijaki bodo poleg dviga jezikovnih zmožnosti pridobili še nova znanja, spretnosti in izkušnje 
s področja uporabe računalniških orodij.
(Pri tem merilu je možno doseči 10 točk.)

5 (x 2)

2 Kakovost predlogov ter zagotavljanje utemeljenosti in racionalnosti finančnega načrta in stroškov
(Drugi sklop meril se ocenjuje predvsem glede na informacije, podane v točkah 3. C) in 3. E) prijavnega 
obrazca in finančnem načrtu, ki je priloga št. 1 prijavnega obrazca.)

Največje
možno
št. točk

2.1 Delovni načrt projekta je logičen in pregledno strukturiran. Načrtovane dejavnosti ustrezajo ciljem 
projekta in so medsebojno povezane. 5

2.2 Terminski načrt dejavnosti je realen in izvedljiv. 5
2.3 Predlagane dejavnosti so smotrne, natančno opredeljene, usklajene, uravnotežene in prepričljivo 
razdelane. Predlagani so novi/inovativni in prožni učni pristopi ter metode za doseganje predvidenih 
učinkov in rezultatov.
(Pri tem merilu je možno doseči 10 točk.)

5 (x 2)

2.4 Prijavitelj predvideva, da bo vsaj eno učno jezikovno e-orodje s pripadajočimi metodami dela 
v njegovi osnovni različici v zadnjem trimesečju leta 2017 (1. 10. 2017–31. 12. 2017) pripravljeno tako, 
da ga bo v tem obdobju pričel predstavljati učiteljem na izbranih vzgojno-izobraževalnih zavodih in 
s tem preverjal ustreznost njegove zasnove, potrebne za njegovo nadaljnje razvijanje.
(Pri tem merilu je možno doseči 0 ali 5 točk.)
(Za oceno 5 točk morata biti izpolnjena oba pogoja: pripravljenost osnovne različice vsaj enega učnega 
jezikovnega e-orodja in izvedba preverjanja njegove ustreznosti pri učiteljih v navedenem časovnem 
obdobju.)

5

2.5 Projekt predvideva sodelovanje z več kot 12 vzgojno-izobraževalnimi zavodi z več kot 100 oddelki.
(Pri tem merilu je možno doseči 0 ali 5 točk.)
(Za oceno 5 točk morata biti izpolnjena oba pogoja: več kot 12 vzgojno-izobraževalnih zavodov in z več 
kot 100 oddelki.)

5

2.6 Načrtovane dejavnosti so skladne s predvidenimi stroški.
(Pri tem merilu je možno doseči 10 točk.) 5 (x 2)

2.7 Konstrukcija stroškov je podrobno utemeljena in pregledno predstavljena. Predvidena sredstva 
po kategorijah stroškov zagotavljajo učinkovito izvedbo projekta in gospodarno porabo sredstev. 
Načrtovana poraba finančnih sredstev za izvedbo projekta po letih je glede na načrtovane dejavnosti in 
z njimi povezane stroške ustrezna. Finančni načrt je realen. 
(Pri tem merilu je možno doseči 10 točk.)

5 (x 2)

3 Zagotavljanje trajnosti predvidenih/načrtovanih rezultatov projekta
(Tretji sklop meril se ocenjuje predvsem glede na informacije, podane v točkah 3. D) (oziroma D1, D2), 
in na podlagi preostalih informacij iz prijavnega obrazca.)

Največje
možno
št. točk

3.1 Pričakuje se, da bodo vsi vzgojno-izobraževalni zavodi uspešno izvedli strategije prožnih oblik 
učenja in da bo izdelano učno jezikovno e-orodje (oziroma izdelana učna jezikovna e-orodja) po 
zaključku projekta prešlo v uporabo v izobraževalnem procesu v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih, 
ki so bili vključeni v projekt.
(Pri tem merilu je možno doseči 0 ali 5 točk.)

5

3.2 Iz vsebine prijavnega obrazca prepričljivo izhaja, da bodo v okviru projekta oblikovani kakovostni 
učni pristopi in metode, zato se lahko upravičeno pričakuje, da bodo rezultati projekta dolgoročno 
vpeljani in uporabljeni tudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki niso bili neposredno vključeni v projekt.

5

4 Usposobljenost prijavitelja za izvedbo projekta
(Četrti sklop meril se ocenjuje predvsem glede na informacije, podane v točkah 4 in 5 prijavnega 
obrazca, ter v dokazilih o zmožnostih sodelujočih pri projektu, ki so priloga št. 2 prijavnega obrazca.)

Največje
možno
št. točk

4.1 Prijavitelj ima reference pri izvajanju primerljivih projektov v zadnjih petih letih. 5
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Merilo
4.2 Prijavitelj s sestavo projektne skupine izkazuje strokovno usposobljenost za izvajanje predvidenih 
dejavnosti na področju slovenističnega jezikoslovja, jezikovnega opisa, jezikovnih tehnologij, didaktike 
jezika ter praktike v osnovnih in/ali srednjih šolah, bodisi s kadri znotraj lastne organizacije bodisi 
v povezavi z drugimi institucijami/organizacijami in/oziroma strokovnjaki posamezniki (kot zunanjimi 
izvajalci pri projektu), v primeru izdelave učnih jezikovnih e-orodij s področja umetnostnega jezika 
pa tudi kadri s področja književne interpretacije. Oseba, zadolžena za računovodsko spremljanje in 
finančno vodenje projekta, izkazuje izobrazbo finančno-računovodske smeri. Sodelavci projektne 
skupine imajo najmanj visokošolsko izobrazbo (univerzitetno ali doseženo izobrazbo 2. bolonjske 
stopnje).
(Pri tem merilu je možno doseči 10 točk.)

5 (x 2)

5 Utemeljitev strategije promocije projekta – načrt informiranja in komuniciranja z javnostjo
(Peti sklop meril se ocenjuje predvsem glede na informacije, podane v točki 3. F) prijavnega obrazca.)

Največje
možno
št. točk

5.1 Predstavljeni pristopi k seznanjanju javnosti o projektu in zamišljene oblike komuniciranja z javnostjo 
so primerni njegovi vsebini, raznoliki in izvirni ter zagotavljajo njihovo učinkovitost. 5

5.2 Načrtovane dejavnosti informiranja javnosti o projektu in komuniciranja z njo bodo dosegle 
posamezne ciljne skupine in širšo zainteresirano javnost. 5

Najvišje možno število doseženih točk za projekt je 
100. V predlog za sofinanciranje bodo uvrščeni projekti, 
ki bodo na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku 
dosegli najmanj 70 točk.

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

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis je največ do 2.000.000,00 EUR, od tega 
je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih 
programskih območjih po posameznih proračunskih le-
tih naslednja:

– za proračunsko leto 2017: 375.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 210.000,00 EUR 
(56 %):

168.000,00 EUR s PP 160208 – PN 10.1-Prožne 
oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-V-EU – 
udeležba EU (80,00 %) in

42.000,00 EUR s PP 160209 – PN 10.1-Prožne 
oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-V-slo-
venska udeležba – slovenska udeležba (20,00 %),

konto 4120 – Tekoči transferi nepridobitnim orga-
nizacijam in ustanovam in

konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode,
– za zahodno kohezijsko regijo 165.000,00 EUR 

(44 %):
132.000,00 EUR s PP 160210 – PN 10.1-Prožne 

oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-Z-EU – 
udeležba EU (80,00 %) in

33.000,00 EUR s PP 160211 – PN 10.1-Prožne 
oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-Z-slo-
venska udeležba – slovenska udeležba (20,00 %),

konto 4120 – Tekoči transferi nepridobitnim orga-
nizacijam in ustanovam in

konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode,
– za proračunsko leto 2018: 375.000,00 EUR, od 

tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 210.000,00 EUR 

(56 %):
168.000,00 EUR s PP 160208 – PN 10.1-Prožne 

oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-V-EU – 
udeležba EU (80,00 %) in

42.000,00 EUR s PP 160209 – PN 10.1-Prožne 
oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-V-slo-
venska udeležba – slovenska udeležba (20,00 %),

konto 4120 – Tekoči transferi nepridobitnim orga-
nizacijam in ustanovam in

konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode,
– za zahodno kohezijsko regijo 165.000,00 EUR 

(44 %):
132.000,00 EUR s PP 160210 – PN 10.1-Prožne 

oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-Z-EU – 
udeležba EU (80,00 %) in

33.000,00 EUR s PP 160211 – PN 10.1-Prožne 
oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-Z-slo-
venska udeležba – slovenska udeležba (20,00 %),

konto 4120 – Tekoči transferi nepridobitnim orga-
nizacijam in ustanovam in

konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode,
– za proračunsko leto 2019: 440.000,00 EUR, od 

tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 246.400,00 EUR 

(56 %):
197.120,00 EUR s PP 160208 – PN 10.1-Prožne 

oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-V-EU – 
udeležba EU (80,00 %) in

49.280,00 EUR s PP 160209 – PN 10.1-Prožne 
oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-V-slo-
venska udeležba – slovenska udeležba (20,00 %),

konto 4120 – Tekoči transferi nepridobitnim orga-
nizacijam in ustanovam in

konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode,
– za zahodno kohezijsko regijo 193.600,00 EUR 

(44 %):
154.880,00 EUR s PP 160210 – PN 10.1-Prožne 

oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-Z-EU – 
udeležba EU (80,00 %) in

38.720,00 EUR s PP 160211 – PN 10.1-Prožne 
oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-Z-slo-
venska udeležba – slovenska udeležba (20,00 %),

konto 4120 – Tekoči transferi nepridobitnim orga-
nizacijam in ustanovam in

konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode,
– za proračunsko leto 2020: 435.000,00 EUR, od 

tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 243.600,00 EUR 

(56 %):
194.880,00 EUR s PP 160208 – PN 10.1-Prožne 

oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-V-EU – 
udeležba EU (80,00 %) in

48.720,00 EUR s PP 160209 – PN 10.1-Prožne 
oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-V-slo-
venska udeležba – slovenska udeležba (20,00 %),
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konto 4120 – Tekoči transferi nepridobitnim orga-
nizacijam in ustanovam in

konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode,
– za zahodno kohezijsko regijo 191.400,00 EUR 

(44 %):
153.120,00 EUR s PP 160210 – PN 10.1-Prožne 

oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-Z-EU – 
udeležba EU (80,00 %) in

38.280,00 EUR s PP 160211 – PN 10.1-Prožne 
oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-Z-slo-
venska udeležba – slovenska udeležba (20,00 %),

konto 4120 – Tekoči transferi nepridobitnim orga-
nizacijam in ustanovam in

konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode,
– za proračunsko leto 2021: 375.000,00 EUR, od 

tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 210.000,00 EUR 

(56 %):
168.000,00 EUR s PP 160208 – PN 10.1-Prožne 

oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-V-EU – 
udeležba EU (80,00 %) in

42.000,00 EUR s PP 160209 – PN 10.1-Prožne 
oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-V-slo-
venska udeležba – slovenska udeležba (20,00 %),

konto 4120 – Tekoči transferi nepridobitnim orga-
nizacijam in ustanovam in

konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode,
– za zahodno kohezijsko regijo 165.000,00 EUR 

(44 %):
132.000,00 EUR s PP 160210 – PN 10.1-Prožne 

oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-Z-EU – 
udeležba EU (80,00 %) in

33.000,00 EUR s PP 160211 – PN 10.1-Prožne 
oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-Z-slo-
venska udeležba – slovenska udeležba (20,00 %),

konto 4120 – Tekoči transferi nepridobitnim orga-
nizacijam in ustanovam in

konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode.
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 

sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike 
je 80:20.

Delež prispevka Evropske unije v celotnih upraviče-
nih javnih izdatkih je 80 %.

Upravičenec je lahko skladno z zakonom, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, upravičen 
do izplačila predplačila. Ta zakon določa upravičene pre-
jemnike in pogoje za izplačilo predplačila, ki je možno 
največ v višini, kot je v prihodnjem obdobju 180 dni de-
jansko potrebno za izvajanje projekta, pri čemer višina 
posameznega predplačila ne sme presegati 30 % pred-
videnih pogodbenih obveznosti in v znesku ne več kot 
100.000,00 EUR.

Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila več-
kratnih predplačil pri izvajanju projekta s sprotnim po-
računavanjem vsakega posameznega predplačila v ce-
loti. Upravičenec je v primeru prejetega predplačila 
dolžan ministrstvu predložiti zahtevek za izplačilo ali 
več zahtevkov za izplačilo z obveznimi dokazili v višini 
izplačanega predplačila v najkasneje 180 dneh po pre-
jemu predplačila. Po celotnem poračunu predhodne-
ga predplačila upravičenec lahko pridobi novo pred-
plačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje 
180 dni.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpo-
ložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbra-
nim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinan-
ciranja. Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

6. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Razpisna dokumentacija obsega naslednje doku-

mente:
– besedilo javnega razpisa za izbor projek-

tov »Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja 
z razvojem jezikovnih virov in tehnologij«,

– prijavni obrazec z izjavami,
– finančni načrt,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– vzorec izjave o nameravanem sodelovanju vzgoj-

no-izobraževalnega zavoda pri projektu.
Prilogi:
– označba vloge,
– preglednica delitve slovenskih občin na kohezijski 

regiji po NUTS 2.
Vloga je popolna, če vsebuje naslednje popolno 

izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:
1. popolno izpolnjen, podpisan in žigosan (če prija-

vitelj posluje z žigom) prijavni obrazec z izjavami,
2. popolno izpolnjen, podpisan in žigosan finančni 

načrt projekta,
3. dokazila o zmožnostih (referencah) izvajalcev 

projekta,
4. potrdilo FURS o poravnanih obveznostih, davkih 

in prispevkih do Republike Slovenije,
5. fotokopijo overjenega ustanovnega ali drugega 

ustreznega pravnega akta prijavitelja in
6. popolno izpolnjene, podpisane in žigosane izja-

ve o nameravanem sodelovanju vzgojno-izobraževalnih 
zavodov pri projektu.

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-
pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.

Vse obrazce in dokazila je obvezno predložiti tudi 
na e-nosilcu podatkov (CD-ROM, DVD ROM ali USB 
podatkovni ključ) v Wordovi oziroma Excelovi obliki ali 
kot skeniran dokument. Tiskana različica posredova-
nih obrazcev se mora ujemati z elektronsko verzijo. 
V primeru razlik med tiskano in elektronsko verzijo velja 
tiskana verzija.

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

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, 
nastale od datuma izdaje sklepa o izboru do 30. 9. 2021. 
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od datuma 
podpisa pogodbe o sofinanciranju do 31. 12. 2021.

Upravičencu bo sofinanciranih do 100 % izkazanih 
upravičenih izdatkov, plačanih do 31. 10. 2021.

Rok za predložitev končnega poročila o izvajanju 
projekta in zadnjega zahtevka za izplačilo ministrstvu 
je 31. 10. 2021.

8. Upravičeni stroški in način financiranja
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
1) Stroški plač:
– plače in dodatki z vsemi pripadajočimi davki in 

prispevki delavca in delodajalca – v celoti ali pa v deležu 
dela pri projektu,

– povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med 
delom, prevoz na delo in z dela) – v celoti ali pa v deležu 
dela pri projektu,

– povračila in nadomestila (npr. boleznine do 
30 dni), če delodajalec ne povrne stroškov dela iz dru-
gih virov,

– drugi osebni prejemki v skladu z veljavno za-
konodajo (regres za letni dopust, odpravnine v skladu 
z 79. členom ZDR-1 ipd., v primeru delnega dela pri 
projektu v sorazmernem deležu) in

– premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja (če je za delodajalca zakonsko obvezno).
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2) Stroški službenih potovanj:
– povračilo stroškov službenih poti za pri upravi-

čencu zaposlene osebe: namestitve, kotizacije (stro-
ški izvajalca dogodka), letalski in drugi prevozi, dnev-
nice.

3) Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanaša-
jo na vsebino projekta in ki jih upravičencu zagotavljajo 
tretje osebe, na primer:

– stroški projektnega vodenja in koordinacije,
– stroški storitev izobraževanja in usposabljanja,
– stroški izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, 

strokovnih mnenj in poročil ter
– stroški nakupa strokovnih gradiv, didaktičnih pri-

pomočkov in podpornih materialov, ki imajo neposredno 
povezavo s projektnimi dejavnostmi.

4) Stroški informiranja in komuniciranja, na primer:
– stroški organizacije in izvedbe javnih predstavitev, 

seminarjev in simpozijev,
– stroški oglaševalskih storitev in stroški objav,
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in do-

stave gradiv,

– stroški nastopov na sejmih in razstavah ter
– drugi stroški informiranja in komuniciranja.
5) Investicije v opremo:
– izdatki za investicije v opredmetena in neopred-

metena osnovna sredstva, ki so neposredno povezane 
s cilji projekta. V tem primeru je lahko upravičen izdatek 
polna nabavna cena brez DDV. Nakup rabljene opreme 
ni upravičen strošek.

6) Pavšalno financiranje, določeno z uporabo 
odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov 
(pavšal v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov 
plač za povračilo stroškov, povezanih z neposrednimi 
aktivnostmi projekta), na primer stroški električne ener-
gije, stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja, stroški 
vode in komunalnih storitev, stroški telefona, telefaksa 
in elektronske pošte, stroški poštnin in kurirskih storitev, 
amortizacija osnovnih sredstev, ki ni izključno vezana 
na projekt, stroški potrošnega materiala in drobnega 
inventarja, ki se uporablja pri projektu, stroški režije in 
administracije, stroški tekočega vzdrževanja, stroški na-
jema nepremičnin in opreme.

Stroški po namenu in šifrah:

 Upravičeni stroški Šifra ISARR Omejitve
1. Investicije 1.  
 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 1.3.  
 Investicije v neopredmetena sredstva 1.4.  
2. Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom 3.  
 Stroški plač 3.1.  
 Stroški za službena potovanja 3.2.  
3. Stroški informiranja in komuniciranja 5.

Stroški informiranja in komuniciranja 5.
4. Stroški storitev zunanjih izvajalcev 7.  
 Stroški storitev zunanjih izvajalcev 7.  
5. Poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive 

podpore
8.  

 Pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za 
eno ali več določenih kategorij stroškov

8.1.1. Pavšalna stopnja 15 % od upravičenih 
neposrednih stroškov plač

Do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada 
niso upravičeni naslednji stroški in izdatki: obresti na 
dolgove, nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč. 
V tem javnem razpisu davek na dodano vrednost (DDV) 
ni upravičen strošek.

Način uveljavljanja upravičenih stroškov in doka-
zila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedeni 
v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020 (dostopna na http://www.eu-skla-
di.si/ekp/navodila).

Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj 
bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila obseg in 
dinamiko sofinanciranja projekta na osnovi načrtovanih 
dejavnosti, podanih v vlogi na javni razpis. Vzorec po-
godbe je sestavni del razpisne dokumentacije.

9. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovo-
ljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih 
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.

10. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja 
javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh 

sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če 
so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.

11. Zahteve glede obveščanja in komuniciranja 
z javnostjo: upravičenec bo moral pri obveščanju in ko-
municiranju v javnosti upoštevati 115. in 116. člen Ured-
be (EU) št. 1303/2013 in Navodila organa upravljanja 
na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske 
politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna 
na http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o pro-
jektu

Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o pro-
jektu v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, ki ure-
jajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, in 
sicer za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe 
prihodnjih preverjanj.

Upravičenec mora zagotoviti dostopnost do vseh 
dokumentov o izdatkih projekta za obdobje 3 let, in 
sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evrop-
ski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končanega 
projekta, če ni drugače določeno s 140. členom Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 oziroma predpisom, ki jo bo nado-
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mestil. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije 
bo upravičenec po končanem projektu pisno obveščen 
s strani ministrstva.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo 
sredstev za projekt v ločenem računovodstvu, po stro-
škovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad 
namensko porabo sredstev.

13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o projektu posredniškemu organu, organu upravljanja, 
organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim 
nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, kate-
rega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi pred-
metnega javnega razpisa. Nadzor izvajajo ministrstvo, 
pristojni organi Republike Slovenije in pristojni organi 
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projek-
ta. V primeru preverjanja na kraju samem bo upraviče-
nec omogočil vpogled v računalniške programe, listine 
in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Upravičenec 
bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pi-
sno obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi 
nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec 
bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih po-
ročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo 
o izvedenih ukrepih.

14. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija 
odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki 
jih upravičenci 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.

Upravičenec se strinja, da se bodo podatki o pro-
jektu, za katerega je tako določeno s predpisi ali ki so 
javnega značaja, lahko objavljali. Slednje vključuje pred-
vsem tudi dejstvo, da bo upravičenec vključen v seznam 
upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv 
projekta, regijo upravičenca in znesek javnih virov finan-
ciranja projekta. Objave podatkov o projektu in upravi-
čencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, 
ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zako-
nom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

15. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov pro-
jekta

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

Prihodke, ki nastajajo med izvajanjem operacije, 
pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, 
saj se znesek ustvarjenih neto prihodkov odšteje od 
zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje 
ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto 
prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem projekta, je upra-
vičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem projekta.

16. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja do-
seganja ciljev in kazalnikov projekta: upravičenec bo za 

namen spremljanja in vrednotenja projekta 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 projekta, vključno z osebnimi podatki.

17. Omejitve glede sprememb projekta v skladu 
z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.

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

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključeno-
sti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izva-
janje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti, in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.

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

19. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 20. april 
2017 do 24. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo 
v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako 
»Ne odpiraj – prijava na Javni razpis »ESS-PROŽNE 
OBLIKE UČENJA«, ki je del razpisne dokumentacije, 
prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo 
v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele 
v vložišče ministrstva.

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

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

Vloge bo odprla komisija za vodenje postopka jav-
nega razpisa za izbor projektov, ocenila pa komisija za 
ocenjevanje vlog, ki ju imenuje minister za kulturo ali od 
njega pooblaščena oseba.

Odpiranje prispelih vlog bo 25. aprila ob 11. uri, 
v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljub-
ljana (sejna soba 229) in bo javno.

Komisija za vodenje postopka javnega razpisa bo 
v 8 dneh od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi 
tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne. Prija-
vitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih 
sredstev tistega dela vloge, ki se veže na tehnične spe-
cifikacije predmeta vloge, ali tistih elementov vloge, ki 
vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev nje-
gove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo 
prejelo v postopku dodelitve sredstev.

Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavi-
ne, kot jih določa 6. točka besedila tega razpisa. Vloga 
se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v da-
nem roku dopolni.

Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne 
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo 
s sklepom zavržene.

Komisija za ocenjevanje vlog bo preverila, ali po-
samezna vloga izpolnjuje pogoje za kandidiranje na 
javnem razpisu. Preverjala bo pravočasno prispele in 
formalno popolne vloge, ki jih ji bo predložila komisija 
za vodenje postopka.

Postopek ovrednotenja vlog bo vodila komisija za 
ocenjevanje vlog (v nadaljevanju besedila odstavka: 
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komisija). Komisija bo vloge, ki izpolnjujejo vse for-
malne pogoje v skladu z določbami javnega razpisa, 
najprej preverila na podlagi izpolnjevanja izločitvenih 
meril. Če bo vsaj eno od izločitvenih meril pri posame-
zni vlogi ovrednoteno z NE, bo komisija vlogo izločila in 
je ne bo ocenjevala po merilih za ocenjevanje. Vloge, 
ki bodo izpolnjevale z javnim razpisom navedena izlo-
čitvena merila za kandidiranje na javnem razpisu, bo 
komisija ocenila na podlagi meril za ocenjevanje. Vloge 
bodo ocenjevalci ocenili ločeno s pomočjo ocenjeval-
nega lista, in sicer tako, da bo vsaka vloga ocenjena 
z najmanj dvema ocenama. Komisija bo na podlagi re-
zultatov ocenjevanja oblikovala končne ocene in pred-
nostno urejen predlog liste projektov za sofinanciranje. 
Na podlagi predloga komisije bo minister odločil o izbo-
ru projektov s sklepi.

Za sofinanciranje se smejo predlagati projekti, ki do-
sežejo najmanj 70 točk. Če bo skupna vrednost predla-
ganih projektov, ki bodo dosegli najmanj 70 točk, prese-
gla razpoložljiva sredstva, bodo imeli prednost izbrani 
projekti z višjim številom točk.

V okviru sredstev, namenjenih za javni razpis, se 
med prijavitelji, ki bodo dosegli najmanj 70 točk, oziroma 
med tiste med njimi, ki bodo po kriteriju višjega števila 
točk uvrščeni na prednostni seznam, sredstva do porabe 
razdelijo po ključu:

a) 56 % razpisanih sredstev za prijavitelje, ki imajo 
sedež v vzhodni regiji (po NUTS 2),

b) 44 % razpisanih sredstev za prijavitelje, ki imajo 
sedež v zahodni regiji (po NUTS 2).

Komisija za ocenjevanje vlog bo izmed vlog, ki 
bodo dosegle enako število točk, dala prednost vlogi, 
ki bo dosegla več točk pri 1. sklopu meril – Utemeljitev 
skladnosti namena in ciljev projekta z namenom in cilji 
razpisa. Če bodo vloge tudi pri 1. sklopu meril dosegle 
enako število točk, se bo kot naslednje prednostno me-
rilo upošteval 2. sklop meril, nato 3. sklop meril, nato 
4. sklop meril in nato 5. sklop meril. Če bodo vloge pri 
vseh sklopih meril dosegle enako število točk, bo ime-
la prednost vloga, ki je bila prej oddana na pošto oziro-
ma osebno dostavljena v vložišče ministrstva.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da prijavitelju na 
podlagi utemeljenih razlogov predlaga manjšo višino 
sofinanciranja od zaprošene, še posebej v primeru, če 
bo prijavitelj v prijavi kot upravičene navedel tudi stro-
ške, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropske-
ga socialnega sklada. V takšnem primeru bo komisija 
za ocenjevanje vlog prijavitelju predlagala nižjo višino 
sofinanciranja od zaprošene. Nestrinjanje prijavitelja 
s predlogom ministrstva se bo štelo kot odstop od 
vloge.

Če je preostanek sredstev večji ali enak predpisani 
spodnji meji sofinanciranja, tj. 250.000,00 EUR, hkrati 
pa prenizek za celotno sofinanciranje projekta, ki je 
naslednji na vrsti za sofinanciranje, se njegovemu pri-
javitelju ponudi višina sredstev, ki so še na razpolago. 
V primeru zavrnitve lahko ministrstvo preostala razpo-
ložljiva sredstva ponudi naslednjemu najvišje pozitivno 
ocenjenemu projektu.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadar koli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče.

21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja projektov ali izvrševanja projektov prišlo do re-
snih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti

Ministrstvo lahko zahteva povračilo vseh oziroma 
relativnega deleža izplačanih sredstev skupaj z zakoni-
timi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do 
dneva vračila in prekinitev pogodbe skladno z določili 
pogodbe.

Upravičenec bo moral v primeru ugotovitve nepra-
vilnosti vrniti zahtevana sredstva v 30 dneh od vročitve 
zahtevka za vračilo sredstev.

22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posameznega projekta ali če je višina sofinanciranja 
projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvoj-
no uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziro-
ma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira 
oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi 
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano 
vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakon-
skimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proraču-
na Republike Slovenije na transakcijski račun upravi-
čenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike 
Slovenije. Če se ugotovi, da je bilo dvojno uveljavljanje 
stroškov in izdatkov namerno, se bo to obravnavalo 
kot goljufija.

23. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma poobla-
ščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najpo-
zneje v 60 dneh od odpiranja vlog. Prejemnik sredstev 
bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k podpisu pogodbe. 
Če se prejemnik v 8 dneh od prejema sklepa ne odzo-
ve na poziv, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev 
sredstev. Sredstva se lahko dodelijo naslednjemu pri-
javitelju, ki ima na osnovi ocene prvi možnost prejeti 
sredstva.

Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor. 
Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, 
Fajfarjeva 33, 1000 Ljub ljana, in sicer v 30 dneh od vro-
čitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču 
ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je treba 
priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji.

Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper 
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe 
sofinanciranja projekta z izbranimi prijavitelji.

24. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem 
naslovu ministrstva http://www.mk.gov.si/si/o_ministr-
stvu/javne_objave/javni_razpisi/. Razpisno dokumenta-
cijo lahko dvignete tudi osebno v glavni pisarni na Mi-
nistrstvu za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, vsak 
delovni dan med 9. in 14. uro.

Za dodatne informacije lahko pokličete Zorana Pi-
stotnika na tel. 01/400-79-66 med uradnimi urami (pon. 
in pet. od 9. do 12. ure, sre. od 9. do 12. ure in od 14. do 
16. ure) ali pišete na elektronski naslov zoran.pisto-
tnik@gov.si.

Ministrstvo za kulturo

Št. 4400-1/2017/8 Ob-1636/17

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi 129. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) 
in 218. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 
in 81/16) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – 

praktični pouk v letu 2017
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kmetij-

skega izobraževanja – praktični pouk v letu 2017.
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Za ta namen so predvidena sredstva proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2017, na proračunski postavki 
141710 – ukrep: Sofinanciranje kmetijskega izobraže-
vanja – praktični pouk, NRP 2311-11-0025, v višini do 
168.010 EUR.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje materi-
alnih stroškov praktičnega izobraževanja dijakov in štu-
dentov biotehniških, kmetijskih, vrtnarskih, gozdarskih, 
živilskih in veterinarskih srednjih in višjih strokovnih šol 
ter fakultet. Upravičeni oziroma neupravičeni stroški so 
podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

II. Vlagatelji in upravičenci
Vlagatelji so zavodi, ki izvajajo javno veljavne izobra-

ževalne programe rednega izobraževanja s praktičnim po-
ukom za področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, vete-
rine in živilstva v skladu z Zakonom o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 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.) ali Zako-
nom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16) in delujejo na 
območju Republike Slovenije.

Upravičenci so vlagatelji, ki so jim dodeljena sred-
stva po tem javnem razpisu.

III. Pogoji za dodelitev sredstev
III/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob od-

daji vloge na javni razpis
Vlagatelj mora k vlogi in v skladu z razpisno doku-

mentacijo priložiti naslednje priloge:
– originalno izpolnjene obrazce, ki so del razpisne 

dokumentacije;
– program dela za leto 2017;
– dokazilo o registraciji za izobraževanje in uspo-

sabljanje s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, 
živilstva oziroma veterine.

Na javni razpis lahko vlagatelj vloži samo eno vlogo 
za vse projekte, ki jih izvaja.

III/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec 
v zvezi s predmetom podpore od izdaje sklepa do vlo-
žitve zahtevka

Upravičenec mora glede na višino dodeljenih sred-
stev zagotoviti lastno udeležbo, ki je skladna s prikaza-
nim deležem v predloženi vlogi.

IV. Finančni pogoji
Delež dodeljenih nepovratnih sredstev znaša do 

50 odstotkov priznane vrednosti programa. Najvišja mo-
žna višina dodeljenih sredstev na posamezno vlogo 
je 20.000 EUR. Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na 
podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 50 točk. V pri-
meru, da razpoložljiva sredstva ne bodo zadostovala za 
do 50-odstotno sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih 
vlog, se bodo vsem upravičencem sredstva sofinancira-
nja sorazmerno znižala.

Za priznano vrednost programa se štejejo material-
ni stroški, povezani z izvajanjem praktičnega izobraže-
vanja dijakov in študentov v zavodih.

Sredstva bodo upravičenci lahko koristili na pod-
lagi sklenjenih pogodb. Rok za dokončanje del je 
20. 9. 2017.

V. Merila
Vloge bodo točkovane v skladu z naslednjimi merili 

(merila so natančneje prikazana v razpisni dokumentaciji):
a. projekti z višjim deležem lastnih sredstev oziroma 

drugih virov sofinanciranja;
b. projekti, ki združujejo interese čim večjega števila 

uporabnikov (število udeležencev praktičnega izobra-
ževanja);

c. obseg kmetijskih ali gozdnih površin oziroma 
učnih delavnic, ki so vključene v izvajanje praktičnega 
izobraževanja.

VI. Rok in način prijave: prijava na javni razpis mora 
biti poslana s priporočeno pošto, iz katere sta razvidna 
čas in datum oddaje, na naslov: Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 22, 1000 
Ljub ljana, in sicer najkasneje do vključno 7. 4. 2017, ali 
osebno dostavljena najkasneje do 14. ure istega dne 
v glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano RS, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, v zaprti 
ovojnici, na kateri je označeno »Ne odpiraj – vloga na 
javni razpis – Praktični pouk 2017«. Na ovojnici mora biti 
naveden polni naslov pošiljatelja.

VII. Razpisna dokumentacija
Vloga mora biti izpolnjena in oddana na obrazcu, 

ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega 
razpisa, vključno s podpisano in žigosano izjavo vlaga-
telja, ter z vsemi ostalimi prilogami in dokazili iz razpisne 
dokumentacije.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od 
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije na spletni strani Ministrstva – http://www.
mkgp.gov.si/.

Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče 
dobiti na Ministrstvu v času uradnih ur za poslova-
nje s strankami. Kontaktna oseba je Tomaž Hrastar, 
tel. 01/478-92-55, tomaz.hrastar@gov.si.

VIII. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje in obravnava pravočasno prispelih vlog 

bo 12. 4. 2017, v prostorih Sektorja za podnebne spre-
membe, NVO, šolstvo in knjigovodstvo, II. nadstropje, 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana. Odpiranje vlog ni javno. 
Komisija, ki jo je imenoval minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano z odločbo št.: 4400-1/2017/1 z dne 
14. 2. 2017, bo vloge pregledala in ocenila. Komisija bo:

– vlagatelje nepopolnih vlog v roku 8 dni od odpi-
ranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku;

– vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, 
zavrnila kot neutemeljene.

Prepozno prispela vloga ali vloga, ki jo vlagatelj 
v zahtevanem roku ne bo dopolnil, bo zavržena kot 
nepopolna.

IX. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o vlogi odločal 

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 
60 dni po odpiranju vlog s sklepom.

Zoper sklep ni dopustna pritožba, dopustno pa je 
vložiti tožbo v upravnem sporu pri Upravnem sodišču 
Republike Slovenije.

Če bo Ministrstvo ugotovilo, da so bila sredstva 
odobrena oziroma izplačana na podlagi neresničnih po-
datkov ali nenamensko porabljena, ima pravico zah-
tevati takojšne vračilo sredstev v enkratnem znesku 
z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi za obdobje 
od dneva nakazila do dneva vračila.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 5442-125/2016 Ob-1637/17

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeže-
lja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
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ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evrop-
skega 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 prora-
čun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1, 
v nadaljnjem besedilu: 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 besedi-
lo), 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 izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 
2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Proračuna Republike 
Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, 
št. 80/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe 
o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Repu-
bliki 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.), Partnerske-
ga sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za 
obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, 
z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvaja-
nje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16MAOP001, verzija 2.0 z dne 4. 7. 2016 
ter sprememba z dne 29. 7. 2016 (v nadaljnjem be-
sedilu: OP EKP), 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), 
Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 
2011–2020 (Uradni list RS, št. 41/11), Slovenske Stra-
tegije pametne specializacije – S4, Vlada Republike 
Slovenije, 20. 9. 2015, Strateške usmeritve nadaljnjega 
uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 2020, MIZŠ, Ljub-
ljana, januar 2016, Digitalne Slovenije 2020 – Strate-
gije razvoja informacijske družbe do leta 2020, Repu-
blika Slovenija, marec 2016, Odločitve Službe Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu 
razpisu, št. 3032-5/2017/7, z dne 7. 3. 2017 in Po-
pravka pomote v Odločitvi o podpori št. 10-1/3/MIZŠ/0, 
št. 3032-5/2017/8, z dne 7. 3. 2017, Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ma-
sarykova 16, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
Vključevanje uporabe 

informacijsko-komunikacijske tehnologije 
v visokošolskem pedagoškem procesu

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

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija 
izvajanja

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
Javni razpis »Vključevanje uporabe informacijsko-ko-

munikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem 
procesu« (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) 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 Izboljša-
nje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse 
starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložno-
stnih 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 Spod-
bujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni ka-
rierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh 
izobraževalnega sistema.

Operacije (izbrani projekti) se bodo izvajale v Ko-
hezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem bese-
dilu: KRZS) in v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v 
nadaljnjem besedilu: KRVS) ob upoštevanju lokacije 
upravičenca, ki bo izvajal operacijo.

Sredstva se delijo med KRZS in KRVS skladno 
s podatki o številu oziroma razmerjem med vsemi vi-
sokošolskimi zavodi v posamezni kohezijski regiji na 
naslednji način:

– KRZS – 67 %,
– KRVS – 33 %.
V okviru operacije je predvideno spremljanje nasle-

dnjih kazalnikov:
– število visokošolskih zavodov, ki bodo vključeni 

v projektne aktivnosti;
– število visokošolskih učiteljev, ki bodo vključe-

ni v aktivnosti podporne službe za uvedbo didaktične 
uporabe IKT;

– število študijskih programov, vključenih v prenovo 
procesa poučevanja in prilagoditve izvedbe programov 
visokega šolstva z didaktično uporabo IKT;

– število študijskih programov, ki bodo tekom 
projekta preskusili didaktično uporabo IKT pri izvaja-
nju predmeta, modula ali celega programa in

– število dogodkov za informiranje, ozaveščanje in 
širjenje didaktične uporabe IKT za poučevanje.

Skladno z OP EKP se bo spremljalo tudi uspešnost 
izvajanja prožnih oblik učenja, kar vključuje oblikovanje, 
sprejetje in izvajanje strateških dokumentov1 (enega 
krovnega ali več področnih) na področjih prožnih oblik 
učenja. Za dosego kazalnika rezultata ne zadošča zgolj 
oblikovanje in sprejetje strateškega(ih) dokumenta(ov), 
pač pa je izvajanje strateškega(ih) dokumenta(ov) tisto, 
kar predstavlja dosežen kazalnik rezultata. Izvajanje 
strateškega(ih) dokumenta(ov) bo razvidno iz vmesnih 
oziroma končnih poročil in iz predloženih strateških do-
kumentov, kar bo preverjal skrbnik pogodbe.

1 Strateški dokument pomeni katerikoli dokument na 
nivoju institucije (upravičenca) in vsebuje dolgoročen načrt 
dejanj, potrebnih za dosego zadanih ciljev strategij(e) VŠZ 
(krovni ali področni na nivoju institucije).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivno-
sti, ki bodo spodbujale vključevanje didaktične uporabe 
IKT v visokošolskem pedagoškem procesu na vseh 
študijskih področjih preko posodobljenih, inovativnih in 
prožnih oblik poučevanja in učenja za krepitev digitalnih 
spretnosti in znanj ter digitalne pismenosti študentov in 
diplomantov.

Namen javnega razpisa je spodbuditi moderni-
zacijo visokošolske didaktike s preudarno uporabo 
IKT in prehodom na digitalno izobraževanje za dvig 
kakovosti lastnega delovanja visokošolskih zavodov 
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ter krepitev prenosa spretnosti in znanj na študente 
za hitrejši in vidnejši doprinos k uspehu gospodarstva 
in širše družbe. Pomembno je, da mladi v času izobra-
ževanja pridobijo znanja, kompetence in spretnosti, ki 
jim bodo zagotavljale uspešno vključevanje v družbo 
in na trg dela.

Cilj javnega razpisa je razvoj inovativnih učnih 
okolij in uvajanje metod in pedagoških praks z vključe-
vanjem novih tehnologij (npr. razvoj inovativnih učnih 
gradiv, interdisciplinarnih predmetov, novih pedagoških 
modelov, novih oblik učenja), ki bodo zagotavljale dvig 
splošnih kompetenc študentov (npr. IKT veščine). Cilj 
je tudi spodbujanje prožnih oblik učenja z vključeva-
njem didaktične uporabe IKT v visokošolski pedagoški 
proces na vseh študijskih področjih preko posodoblje-
nih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja 
za krepitev digitalnih spretnosti in znanj ter digitalne 
pismenosti študentov in diplomantov.

Ciljna skupina so visokošolski zavodi.
Aktivnosti morajo biti pripravljene in izvedene tako, 

da se:
– vzpostavi in aktivno deluje projektni svet, ki bo 

skrbel za izvedbo, spremljanje in evalvacijo projekta;
– izdela analiza stanja didaktične uporabe IKT na 

različnih študijskih področjih;
– oblikujejo strokovne podlage za didaktično upo-

rabo IKT pri izvajanju študijskih programov z različnih 
študijskih področij;

– izdela izvedbeni načrt za didaktično uporabo IKT 
na različnih študijskih področjih;

– vzpostavi podporno okolje uporabi IKT v viso-
košolski didaktiki, ki bo visokošolskim učiteljem, stro-

kovnim službam oziroma študentom nudilo vsebinsko 
in tehnično podporo pri pripravi in izvedbi učnih vsebin 
študijskih programov in z njimi povezanimi aktivnostmi, 
na način, da se bo pri študentih spodbujal razvoj digi-
talnih kompetenc;

– vključuje notranje ključne deležnike, identifici-
rane kot potrebne za uspešno izvedbo projekta (med 
pričakovanimi deležniki so: visokošolski učitelji, ki že 
uporabljajo IKT pri poučevanju, posamezniki oziroma 
skupine, ki se ukvarjajo z didaktično uporabo IKT in 
s svojim znanjem in izkušnjami utemeljeno lahko pri-
spevajo k realizaciji tega projekta, izvajalci aktivnosti 
na visokošolskem zavodu, katerih rezultate in spo-
znanja se lahko upošteva pri tem projektu), da se 
izmenjuje izkušnje, rezultate in dobre prakse znotraj 
visokošolskega zavoda in širše (npr. povezovanje med 
visokošolskimi zavodi na področju uporabe IKT v viso-
košolskem pedagoškem procesu, možnosti skupnega 
razvoja ter izvajanja storitev uporabe IKT v visokošol-
skem pedagoškem procesu);

– vključuje zunanje deležnike, identificirane kot 
potrebne za uspešno izvedbo projekta, ki se ukvarjajo 
z didaktično uporabo IKT in s svojim znanjem, referen-
cami in izkušnjami utemeljeno lahko prispevajo k rea-
lizaciji tega projekta;

– zagotovi vodenje in koordiniranje projekta.
Vsebina aktivnosti mora biti opisana v prijavnem 

obrazcu, točka 4.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelji morajo za kandidiranje na javnem razpi-

su izpolnjevati naslednje pogoje ter predložiti dokazila 
s katerimi izkazujejo njihovo izpolnjevanje:

Zap. 
št.

Pogoji Dokazila

1 Prijavitelj je javna univerza, ki se vodi v evidenci visokošolskih zavodov 
(eVŠ) in izvaja javno veljavne študijske programe vpisane v evidenci 
visokošolskih zavodov (eVŠ). 
(ustreznost ter sposobnost upravičencev)

Izpolnjevanje pogoja bo 
preverjeno v informacijskem 
sistemu eVŠ.

2 Prijavitelj v projektu predvideva in načrtuje vključitev* vseh svojih članic. Prijavni obrazec, točka 8.1.
3 Projekt je skladen s cilji/rezultati na ravni prednostne osi in prednostne 

naložbe.
Prijavni obrazec, točka 4. 

4 Projekt izkazuje realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora. Prijavni obrazec, točka 7.1.
5 Projekt izkazuje ustreznost ciljnih skupin. Prijavni obrazec, točka 3.1.
6 Projekt je skladen s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa. Prijavni obrazec, točka 4.
7 Prijavitelj ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega 

proračuna.
Izjava prijavitelja (Prijavni 
obrazec).

8 Prijavitelj ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi 
Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa.

Izjava prijavitelja (Prijavni 
obrazec) in kontrola 
ministrstva.2

9 Prijavitelj ima na dan objave javnega razpisa poravnane vse davke in 
prispevke.

Potrdilo FURS**.

2 Dostopno na: spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko in s programom Erar (http://erar.kpk-rs.si/).

* Šteje se, da bo članica univerze ustrezno vključena, če bo deležna vsaj informiranja o projektu in diseminacije 
rezultatov ter bo sodelovala v analizi stanja didaktične uporabe IKT na različnih študijskih področjih.

**Prijavitelje naprošamo, da označena dokazila predložijo z oddano vlogo. V kolikor jih prijavitelji ne bodo predlo-
žili, jih bo ministrstvo pridobilo po uradni dolžnosti.
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Zap. 
št.

Merilo Opis Točke

1 Usposobljenost upravičenca za izvedbo 
projekta 

Upravičenec ima ustrezne reference in kadrovsko 
podporo za izvedbo prijavljenih aktivnosti. 0–20

2 Zagotavljanje 
trajnosti predvidenih/načrtovanih rezultatov 
projekta

Projekt je zasnovan tako, da bo zagotovil 
vključevanje didaktične uporabe IKT v visokošolski 
pedagoški proces na študijskih področjih tudi po 
zaključku projekta.

0–15

3 Vključevanje ključnih deležnikov Projekt smiselno vključuje deležnike, potrebne za 
kakovostno izvedbo aktivnosti in doseganje ciljev 
projekta.

0–15

4 Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih praks ali vpetost v mednarodno okolje in primerljivost 
4.1 Projekt vključuje seznanitev s stanjem 

na področju javnega razpisa
Projekt vključuje opis stanja na področju 
vključevanja didaktične uporabe IKT 
v visokošolskem pedagoškem procesu na 
visokošolskem zavodu, ki se prijavlja na razpis.

0–10

4.2 Projekt načrtuje izmenjavo izkušenj ter 
diseminacijo rezultatov projekta

Projekt vključuje dogodke, na katerih 
bodo predstavljena spoznanja in rezultati tega 
projekta predstavnikom ciljnih skupin in širši javnosti.

0–10

5 Kakovost finančnega načrta in stroškovna 
učinkovitost projekta

Projekt ima jasen, stroškovno učinkovit in utemeljen 
finančni načrt, ki je povezan s predvidenimi 
aktivnostmi. 

0–20

6 Prispevanje k uravnoteženemu 
regionalnemu razvoju, prispevanje 
k doseganju področnih strategij, resolucij, 
nacionalnih programov ipd. 

Prispevek projekta k uravnoteženemu doseganju 
ciljev/ukrepov področnih strategij, resolucij, 
nacionalnih programov ipd., ob upoštevanju 
opredeljenih razvojnih prednostnih področij Slovenije 
v Slovenski strategiji pametne specializacije (S4).

0–10

SKUPAJ 100

Največje možno število točk je sto točk. Izbran je 
lahko prijavitelj, ki doseže najmanj šestdeset točk, pri 
čemer mora biti vsako merilo iz točke 4. javnega razpisa 
ocenjeno z več kot nič točkami. Ocenjevalni postopek 
je podrobneje opredeljen v 8. točki Navodil za izpolnje-
vanje vloge.

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

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša največ do 2.000.000,00 EUR, od tega 
je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih 
programskih območjih in po posameznih proračunskih 
letih naslednja:

– za proračunsko leto 2017: 500.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 165.000,00 EUR, 
od tega:

– 132.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 33.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 335.000,00 EUR, 
od tega:

– 268.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 67.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2018: 500.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 165.000,00 EUR, 
od tega:

– 132.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 33.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 335.000,00 EUR, 
od tega:

– 268.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 67.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2019: 500.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 165.000,00 EUR, 
od tega:

– 132.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo po-
goje

Formalno popolne vloge, ki bodo v celoti izpolnje-
vale pogoje iz 3. točke javnega razpisa, bo komisija za 
izvedbo postopka javnega razpisa ocenila po naslednjih 
merilih:
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– 33.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 335.000,00 EUR, 
od tega:

– 268.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 67.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2020: 500.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 165.000,00 EUR, 
od tega:

– 132.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 33.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 335.000,00 EUR, 
od tega:

– 268.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 67.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).

Opis določitve najvišjega možnega zneska sredstev 
za potencialnega prijavitelja:

1. Sredstva se z namenom enakomerne in pra-
vične razporeditve ter skladno z OP EKP najprej raz-
delijo glede na kohezijsko regijo. Od skupne vrednosti 
razpoložljivih sredstev 2.000.000,00 EUR, se ob upo-
števanju lokacije upravičenca, ki bo izvajal operacijo, 
sredstva delijo na KRVS in KRZS, in sicer za KRZS se 
nameni 67 % skupne razpoložljive vrednosti do največ 
1.340.000,00 EUR in za KRVS 33 % skupne razpoložlji-
ve vrednosti do največ 660.000,00 EUR.

2. Znotraj KRZS se sredstva med prijavitelje razde-
lijo tako, da se sredstva najprej delijo s številom vseh fa-
kultet, članic univerze, tako dobljeni znesek se pomnoži 
s številom fakultete posameznega prijavitelja.3

izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike 
sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja 
s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovo-
ljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih 
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške 
(datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), 
nastale od dneva objave javnega razpisa v Uradnem 
listu RS do vključno 30. 9. 2020.

Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila ra-
čunov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od 
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 
vključno 31. 10. 2020.

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:
1. Javni razpis »Vključevanje uporabe informacij-

sko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem peda-
goškem procesu«

2. Prijavni obrazec
3. Navodila za izpolnjevanje vloge na javni razpis
4. Finančni načrt
5. Standardni strošek na enoto za izračun urne 

postavke plač
6. Opremljenost vloge
7. Ocenjevalni postopek
8. Seznam kazalnikov
9. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
10. Obračun stroška na enoto urne postavke stro-

škov plač
11. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost 

in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politi-
ke v programskem obdobju 2014–2020

12. Navodila organa upravljanja o upravičenih stro-
ških za sredstva evropske kohezijske politike v program-
skem obdobju 2014–2020

13. Navodila organa upravljanja in organa za potr-
jevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa 
z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS ECA.

Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebu-
je v celoti izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce 
»2. Prijavni obrazec«, »4. Finančni načrt« in »5. Stan-
dardni strošek na enoto za izračun urne postavke plač« 
s prilogami ter vse izpolnjene obrazce na elektronskem 
mediju (CD ali USB ključek) v formatu datoteke, kot je 
bila objavljena z javnim razpisom.

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-
pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V pri-
meru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obli-
ki, se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.

9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

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

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

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

11. Upravičeni stroški, način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in za-

konodaje s področja javnih financ se financiranje opera-
3 Skupno 32 fakultet: Univerza v Ljub ljani – 26 fakultet; 

Univerza na Primorskem – 6 fakultet.

Znesek dodeljenih sredstev prijavitelju se določi ob 
upoštevanju finančnega načrta projekta prijavitelja in 
najvišjega možnega zneska sredstev za potencialnega 
prijavitelja, ki so opisana v prejšnjem odstavku. Za do-
delitev sredstev mora biti prijaviteljeva prijava ocenjena 
z najmanj šestdesetimi točkami, pri čemer mora biti 
vsako merilo iz točke 4. javnega razpisa ocenjeno z več 
kot nič točkami.

V kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja po-
samezne pozitivno ocenjene vloge višja, kot je najvišji 
možni znesek sredstev za potencialnega prijavitelja po 
tem javnem razpisu, bo ministrstvo prijavitelju ponudilo 
sredstva v vrednosti najvišjega možnega zneska po tem 
javnem razpisu.

Prijavitelj, ki bo sprejel ponudbo, se zaveže, da 
bodo aktivnosti v okviru načrtovanega projekta izvede-
ne v celoti. V primeru, da prijavitelj za projekt ponujenih 
razpoložljivih sredstev ne bo sprejel se šteje, da odstopa 
od vloge. Sredstva ostanejo nerazdeljena.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na raz-
položljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, 
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cij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stro-
ške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu 
z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva 
sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih 
zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja 
operacije, ki so nastali in bili plačani v obdobju iz 6. točke 
javnega razpisa.

Upravičeni stroški:
– Stroški za osebje:

– Standardni strošek na enoto za izračun urne 
postavke plač;

– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (delo po 
podjemni pogodbi, v okviru katere so upravičeni izključ-
no stroški dela);

– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (delo po av-
torski pogodbi, v okviru katere so upravičeni izključno 
stroški dela);

– Pavšalno financiranje, v višini 40 % neposrednih 
upravičenih stroškov za osebje, za kritje vseh preostalih 
upravičenih stroškov operacije.

Navodila za izračun upravičenih stroškov projekta 
so navedena v Navodilih za izpolnjevanje vloge na javni 
razpis, točka 5.

Način uveljavljanja upravičenih stroškov in doka-
zila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena 
v razpisni dokumentaciji (5. točka Navodil za izpolnje-
vanje vloge na javni razpis, 3. in 4. točka Navodil Mini-
strstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje 
operacij evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020 in točka 2 veljavnih Navodil organa 
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike v obdobju 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 dinami-
ko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktiv-
nosti projekta, podanih v vlogi na javni razpis.

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

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

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

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

14. 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 ope-
raciji in spremljanja ter evidentiranja operacije

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

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

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

16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

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

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

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

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

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

18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

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

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so infor-
macije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji 
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nadaljnjem besedi-
lu: 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 vlo-
ge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji 
morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču 
prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti 
razkrite oziroma dostopne javnosti.

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

19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov ope-
racije

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

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

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

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

Upravičenec bo za namen spremljanja in vre-
dnotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. čle-
nom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom Uredbe 
1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagota-
vljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.

Kazalniki, ki jih bo potrebno zbirati za namene spre-
mljanja in vrednotenja operacije, so natančneje oprede-
ljeni v razpisni dokumentaciji (tč. 8 Prijavnega obrazca).

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

nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril infor-
macije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan 
razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o do-
delitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva 
po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi 
ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec 
dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z za-
konskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski 
račun upravičenca do dneva vračila v proračun Repu-
blike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo 
obravnavalo kot goljufija.

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

24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 12. 4. 
2017 do 13. ure. Vloga mora biti posredovana v celoti 
v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in prilo-
gami in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB 
ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem z vidno 
oznako Ne odpiraj – prijava na Javni razpis »Vključe-
vanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologi-
je v visokošolskem pedagoškem procesu«, z navedbo 
polnega naziva in naslova pošiljatelja, ki je del razpisne 
dokumentacije, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do 
določenega roka, ne glede na način dostave prispele 
v vložišče ministrstva.

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

V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in ele-
ktronski obliki, se šteje, da je za presojo pomembna 
tiskana oblika.

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).

Odpiranje prispelih vlog bo dne 13. 4. 2017 ob 
10. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport, Kotnikova ulica 38, Ljub ljana (sejna soba 113) 
in bo javno.

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

Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen 
v razpisni dokumentaciji v Navodilih za izpolnjevanje 
vloge na javni razpis.
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Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o so-
financiranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati 
pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne doku-
mentacije.

V kolikor se je operacija začela izvajati pred oddajo 
vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofi-
nanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka 
za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverja-
nje v skladu z Navodili organa upravljanja za izvaja-
nje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (do-
stopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila), da se 
prepriča, ali je bila upoštevana relevantna zakonodaja, 
pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred opravlje-
nim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofi-
nanciranju.

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

26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma poobla-
ščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.

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

Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev sklepa 
o (ne)izboru, zoper katerega bo vložena, oziroma ne 
bo zadržala podpisa pogodb o sofinanciranju projekta 
z izbranimi prijavitelji.

27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresira-
ne osebe dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem 
naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_ob-
jave_in_razpisi/javni_razpisi/.

Za dodatne informacije lahko pišete na elektron-
ski naslov primoz.kos@gov.si ali pokličete na številko 
01/478-46-52 (Primož Kos).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 8451-6/2017-2-DGZR Ob-1601/17

Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 
– uradno prečiščeno besedilo ZVNDN in 97/10), 8. člena 
Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno 
prečiščeno besedilo ZGas), 58. člena Zakona o var-
stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo ZVPoz, 9/11 in 83/12) ter Koeficienti 
razvitosti občin za leti 2016 in 2017 (Ministrstvo za finan-
ce, št. 007-986/2015/10 z dne 4. 1. 2016), Ministrstvo za 
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 
cesta 61, 1000 Ljub ljana, objavlja

razpis
za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne 
opreme za obdobje od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017

1. Podatki o razpisu
Namen in cilj razpisa:
Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene 

nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih 
vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil 

za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2016 
do 30. 4. 2017.

Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zašči-
tne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih 
gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja 
teh enot.

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst 
gasilske opreme:

A. Oprema skupine A – izključno nova oprema:
– gasilska zaščitna obleka (GZO),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – ara-

midna vlakna (KGP-A),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – impre-

gniran bombaž (KGP-B),
– gasilska zaščitna čelada (GZČ),
– gasilski zaščitni škornji (GZŠ),
– gasilske zaščitne rokavice (GZR),
– izolirni dihalni aparat (IDA),
– gasilska delovna obleka – tip A (GDO-A),
– gasilska delovna obleka – tip B (GDO-B),
– izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP),
– nahrbtna brenta (NB) in
– gasilski pas (GP).
B. Oprema skupine B (vozila, podvozja, nadgradnje 

in naprave):
– gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV):

– pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi rabljena 
podvozja starosti največ 5 let;

– pri nadgradnji starost podvozja ne sme prese-
gati polovice življenjske dobe gasilskih vozil;

– prenosne motorne brizgalne (MB): PFPN 10-1000 
in PFPN 10-750 oziroma MB 8/8 – nove;

– potopne črpalke (PČ). 230 V, izdelane v skla-
du z DIN 14425, moč črpanja: min. 700 l/min ali več 
pri 0 bar, z zaščitnim stikalom za zaščito porabnikov, 
z uporabo lastnega vira napetosti (agregatov) – PRCD-K 
– nove;

– agregati (A): izdelani po DIN 14685-1, moč agre-
gata: najmanj 5 KVA električne moči – novi.

Prijavitelj na ta razpis (v nadaljnjem besedilu: prija-
vitelj) se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno 
ali več vrst gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki 
je predmet razpisa.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni 
razpis

Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko 
društvo (v nadaljnjem besedilu: PGD) neposredno ali 
pristojna gasilska zveza (v nadaljnjem besedilu: GZ) 
v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila 
oprema nabavljena.

Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za nabavo vozila 
za GZ v skladu z razpisnimi določili.

V primeru prijave pristojne GZ (na razpis) v imenu 
posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema 
nabavljena, mora(jo) biti obvezno priložen(i) dokument(i) 
o predaji opreme gasilskemu društvu, za katerega je bila 
nabavljena. Vsebina dokumenta je priloga k razpisni 
dokumentaciji.

V primeru, ko se za sofinanciranje prijavlja PGD iz 
manj razvitega območja, ki je opredeljeno s Koeficienti 
razvitosti občin za leti 2016 in 2017 (Ministrstvo za finan-
ce, št. 007-986/2015/10 z dne 4. 1. 2016) mora vlogo na 
razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne 
opreme ter gasilskih vozil za obdobje od 1. 5. 2016 do 
30. 4. 2017 (v nadaljnjem besedilu: vloga) posredovati 
PGD neposredno, ne pa GZ v njegovem imenu.

PGD mora biti kategorizirano v skladu z merili za 
organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uredba o or-
ganiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
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reševanje in pomoč, Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 
23/11 in 27/16) – v nadaljnjem besedilu: Uredba.

Kategorizacija PGD mora biti podpisana s strani 
župana občine in posredovana Gasilski zvezi Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: GZS) ter vpisana v Vulkan.

Z razpisom se bo sofinancirala samo gasilska 
zaščitna in reševalna oprema ter gasilska vozila, ki 
so predmet razpisa in so količinsko ter po tipu glede na 
kategorijo gasilskega društva v skladu z minimalnimi 
pogoji, določenimi v Merilih za organiziranje in opremlja-
nje gasilskih enot (poglavje I, točka 1) (priloga Uredbe).

Z razpisom se bodo GZ sofinancirala tudi gasilska 
vozila PV-1 ali GVZ-1.

Vsa gasilska zaščitna reševalna oprema ter gasil-
ska vozila morajo biti nabavljena v skladu z veljavno 
kategorizacijo in tipizirana s strani GZS.

Izjemoma se bodo sofinancirala vozila, če:
– PGD I. kategorije namesto vozila GVV 1 kupi 

vozilo GVC 16/25;
– PGD III. kategorije namesto vozila GVC 16/15 

kupi vozilo GVC 16/25;
– PGD kupi večje (dražje) vozilo, kot po kategori-

zaciji pripada PGD, ki pa v kombinaciji z vozili, ki jih že 
ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. Pri tem 
mora biti upoštevan prednostni vrstni red nabave, ki je 
priloga razpisne dokumentacije. V tem primeru se vozilo 
sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki društvu pri-
pada po kategorizaciji;

– PGD kupi manjše (cenejše) vozilo, kot po katego-
rizaciji pripada PGD, vendar v kombinaciji z vozili, ki jih 
društvo že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposob-
nost. V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni 
vrednosti vozila, ki je nabavljeno;

– PGD kupi novo vozilo GVM-1, ki zamenjuje obsto-
ječe vozilo istega tipa, pri čemer mora PGD v kombina-
ciji z vozili, ki jih že ima, zagotavljati ustrezno operativno 
sposobnost;

– če PGD I. kategorije kupi vozilo AC za oskrbo 
s požarno vodo;

– PGD kupi novo vozilo AC, ki zamenjuje obstoječe 
vozilo istega tipa, pri čemer mora biti nabava AC vklju-
čena v program razvoja in nabave opreme, ki ga potrdi 
župan občine.

Če PGD kupi vozilo AC za oskrbo s požarno vodo, 
ki ga do sedaj ni imelo v voznem parku, mora v kombina-
ciji z vozili, ki jih že ima, zagotavljati ustrezno operativno 
sposobnost, nabava AC pa mora biti vključena v program 
razvoja in nabave opreme, ki ga potrdi župan občine.

V primeru, da PGD pripada vozilo za gašenje goz-
dnih požarov, mora predhodno razpolagati z osnovnim 
operativnim vozilom po merilih.

Za vse navedene izjeme morajo PGD pred naku-
pom vozila pridobiti predhodno mnenje o ustreznosti 
podvozja in upravičenosti do sofinanciranja z razpisom.

V navedenih izjemah mora to opredeljevati ocena 
ogroženosti in operativni načrt. Tovrstna vloga mora biti 
opremljena z mnenjem gasilskega regijskega poveljnika.

Če nabavljeno vozilo PGD-ja glede na kategorijo 
ne povečuje osnovne operativne sposobnosti, hkrati pa 
društvo nima osnovnih vozil za zagotavljanje operativ-
ne sposobnosti, PGD ni upravičeno za sodelovanje na 
razpisu.

Sofinancirale se bodo le avtolestve (AL), dokon-
čane v celoti, po izdaji zapisnika o ustreznosti vozila 
s strani Komisije za pregled vozil pri GZS.

Avtolestve (AL), nabavljene na podlagi Poziva za 
oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za 
gašenje in reševanje z višin (Uradni list RS, št. 98/15 in 
81/16), se s tem razpisom ne sofinancirajo.

PGD oziroma GZ, ki že razpolaga z opremo, nave-
deno v Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih 
enot glede na njegovo kategorijo ali v informacijskem 
gasilskem sistemu »VULKAN« nima ažuriranega stanja 
podatkov o opremljenosti, ni upravičeno za sodelovanje 
v razpisu.

Pri določanju pravilnosti prijave se bosta poleg že 
navedenih pogojev upoštevala še predpisana minimalna 
starost opreme in vozil, ki se zamenjuje in prednostni 
vrstni red nabave, ki sta priloga razpisni dokumentaciji.

PGD, ki bo sodelovalo neposredno ali preko pri-
stojne gasilske zveze ter GZ, ki bo sodelovala v svojem 
imenu za nabavo vozila, mora skladno z določili Uredbe 
imeti s strani pristojne GZ usklajen in potrjen program 
nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme oziroma 
s strani župana občine podpisan načrt razvojnih pro-
gramov (NRP) za srednjeročne obdobje, dostavljen na 
GZS.

Ob prijavi mora prijavitelj priložiti naslednjo doku-
mentacijo:

– popoln in pravilno izpolnjen obrazec prijave na 
razpis za sofinanciranje (iz »Vulkana«) z ustrezno do-
kumentacijo, vse skupaj zloženo v pravilnem vrstnem 
redu in ustrezno speto,

– pravilno in verodostojno izpolnjen obrazec s po-
datki o opremljenosti PGD (iz »Vulkana«); navodila so 
priloga razpisni dokumentaciji,

– fotokopijo računa(ov) za nabavljeno opremo, iz 
katerih mora biti razvidno ime izdelka oziroma vrsta 
storitve. Imena izdelkov na računu morajo biti skladna 
z imeni na seznamu tipizirane opreme (priloga 1),

– pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fo-
tokopijo prometnega dovoljenja obstoječega vozila, če 
tega nadomešča z nabavljenim,

– pri celotnih vozilih oziroma nadgradnjah, foto-
kopijo prometnega dovoljenja nabavljenega vozila, iz 
katerega je razvidno lastništvo,

– pri nabavi AC, mnenje župana o nabavi AC za 
oskrbo s požarno vodo,

– pri nabavi vozil – izjem, mnenje gasilskega regij-
skega poveljnika,

– pri podvozjih: mnenje GZS o ustreznosti podvozja 
in upravičenosti do sofinanciranja,

– pri nadgradnjah in celotnih vozilih: zapisnik o pre-
vzemu gasilskega vozila, izdan s strani Komisije za 
pregled vozil GZS,

– v primeru nakupa opreme s pomočjo leasinga:
– s strani župana občine podpisan načrt razvojnih 

programov za srednjeročne obdobje (NRP)
– fotokopijo prometnega dovoljenja, iz katerega 

je razvidno, da bo po poravnanju obveznosti postal 
lastnik PGD oziroma GZ, za katerega se je oprema na-
bavila (vpis PGD oziroma GZ v prometno dovoljenje).

3. Merila za razdelitev sredstev
Razdelitev sredstev za zagotavljanje enakomerne-

ga razvoja gasilskih enot:
Pri določitvi višine sofinanciranja se upošteva razvi-

tost občin glede na indeks razvitosti občin, skladno s Ko-
eficienti razvitosti občin za leti 2016 in 2017 (Ministrstvo 
za finance, št. 007-986/2015/10 z dne 4. 1. 2016), kjer 
se kot manj razvite upoštevajo občine z koeficientom 
razvitosti enakim ali manjšim od 1, kar pomeni 107 občin 
(priloga), in sicer:

– vsa razpoložljiva sredstva se razdeli na način, da 
se 90 % sredstev razdeli po merilih razpisa vsem prija-
viteljem, vključno s prijavitelji iz manj razvitih občin, ter 
dodatno 10 % sredstev po istih merilih, izključno samo 
prijaviteljem iz manj razvitih občin, določenih skladno 
s predhodno alinejo. Tako prijavitelji iz manj razvitih 
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občin dobijo sofinancirano vrednost iz prve delitve ter 
dodatno iz druge;

– skupni delež sofinanciranja za posamezno vrsto 
prijavljene opreme ne sme preseči 30 % z razpisom do-
ločene izhodiščne vrednosti za to vrsto opreme.

Določitev deležev razpoložljivih sredstev za posa-
mezne skupine opreme:

Celotna razpoložljiva finančna sredstva za posa-
mezno delitev se najprej razdelijo na dva deleža. Delež 
višine sredstev med opremo skupine A in opremo skupi-
ne B določi komisija za izvedbo razpisa, glede na vrsto 
in število prijavljene opreme, po obravnavi dopolnitev 
in ugovorov.

Ti deleži pa se dalje delijo na ustrezne deleže za 
posamezne vrste opreme, in sicer:

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zašči-
tnih oblek,

– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov 
za gašenje požarov v naravi iz aramidnih vlaken,

– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov za 
gašenje požarov v naravi iz impregniranega bombaža,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zašči-
tnih čelad,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zašči-
tnih škornjev,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zašči-
tnih rokavic,

– delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihalnih 
aparatov,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih delov-
nih oblek tipa A,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih delov-
nih oblek tipa B,

– delež sredstev za sofinanciranje izpihovalnikov,
– delež sredstev za sofinanciranje nahrbtnih brent,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih pasov,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih vozil,
– delež sredstev za sofinanciranje prenosnih mo-

tornih brizgaln,
– delež sredstev za sofinanciranje potopnih črpalk 

in
– delež sredstev za sofinanciranje agregatov.
Podlaga za določanje deležev bodo enotne izho-

diščne vrednosti za sofinanciranje za posamezne vrste 
opreme, ki bodo tudi osnova za določitev višine sofi-
nanciranja.

Upoštevane bodo naslednje izhodiščne vrednosti:

Oprema skupine a):
VRSTA OPREME VREDNOST ZA POSAMEZEN 

KOS (v EUR)
GZO Gasilska zaščitna obleka 700,00
KGP-A Kombinezon, dvodelna obleka (aramid. vl.) 320,00
KGP-B Kombinezon (imp. bombaž) 150,00
GZČ Gasilska zaščitna čelada 170,00
GZŠ Gasilski zaščitni škornji 120,00
GZR Gasilske zaščitne rokavice 60,00
IDA Izolirni dihalni aparat 1.300,00
GDO-A Gasilska delovna obleka (tip A) 200,00
GDO-B Gasilska delovna obleka (tip B) 140,00
IZP Izpihovalnik (za gašenje gozdnih požarov) 620,00
NB Nahrbtna brenta 180,00
GP Gasilski pas 50,00
Oprema skupine b): VREDNOST
GV GASILSKA OZNAKA VOZILA ZA CELOTNO 

VOZILO
SAMO ZA 

PODVOZJA
SAMO ZA 

NADGRADNJO
PV-1 24.000,00 20.000,00 4.000,00
GVZ-1 24.000,00 20.000,00 4.000,00
GV-1 67.000,00 37.000,00 30.000,00
GVV-1 85.000,00 45.000,00 40.000,00
GV-2 90.000,00 50.000,00 40.000,00
GVV-2 140.000,00 65.000,00 75.000,00
GVC 16/15 180.000,00 80.000,00 100.000,00
GVC-16/25 180.000,00 80.000,00 100.000,00
GVC-16/24 160.000,00 70.000,00 90.000,00
GVC-24/50 190.000,00 85.000,00 105.000,00
GVM-1 34.000,00 30.000,00 4.000,00
GVGP-1 50.000,00 30.000,00 20.000,00
GVGP-2 143.000,00 70.000,00 73.000,00
GCGP-1 160.000,00 80.000,00 80.000,00
GCGP-2 175.000,00 85.000,00 90.000,00
GCGP-3 185.000,00 85.000,00 100.000,00
TRV-1 170.000,00 80.000,00 90.000,00
TRV-2 190.000,00 80.000,00 110.000,00
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GV GASILSKA OZNAKA VOZILA ZA CELOTNO
VOZILO

SAMO ZA
PODVOZJA

SAMO ZA
NADGRADNJO

TRV-2D 220.000,00 80.000,00 140.000,00
AC 163.000,00 78.000,00 85.000,00
AL 650.000,00 0,00 0,00
HTRV 87.000,00 45.000,00 42.000,00

PRENOSNA MOTORNA BRIZGALNA
PFPN 10-1000, 10-750 (MB 8/8)

VREDNOST

MB 10.000,00
POTOPNA ČRPALKA
230 V, izdelane v skladu z DIN 14425, moč črpanja: 
min. 700 l/min ali več pri 0 bar, z zaščitnim stikalom za 
zaščito porabnikov, z uporabo lastnega vira napetosti 
(agregatov) – PRCD-K

VREDNOST

PČ 1.500,00
AGREGAT
Izdelan po DIN 14685-1, moč agregata: najmanj 5 KVA 
električne moči

VREDNOST

A 5.500,00

Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane znižane vre-
dnosti glede na izhodiščno vrednost vozil iz prejšnje 
tabele, in sicer:

starost vozila 
v letih

 % od izhodiščne vrednosti
za vozilo ali podvozje

1 80
2 70
3 60
4 50
5 50

Načelo izračuna višine sofinanciranja
Določitev pripadajočega deleža sredstev, ki za de-

litev pripada posamični vrsti opreme:
Posamezni deleži se določijo kot razmerje med 

seštevkom izhodiščne vrednosti za posamično vrsto 
na razpis prijavljene opreme in seštevkom izhodiščnih 
vrednosti vse na razpis prijavljene opreme iz te skupine 
opreme, in sicer:

vsota izhodiščnih vrednosti vse na razpis 
prijavljene posamične vrste opreme iz skupine

x 100 = pripadajoč delež sredstev za posamično vrsto opreme
vsota izhodiščnih vrednosti vse prijavljene

opreme iz te skupine

Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinancira-
nje na enoto posamične vrste opreme:

Na podlagi celotne količine na razpis prijavljene 
posamične vrste opreme in njene izhodiščne vrednosti 
se določi višina sofinanciranja za enoto posamične vrste 
opreme. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpolo-
žljivih sredstev za to vrsto opreme.

pripadajoča sredstva namenjena za sofinanciranje 
posamične vrste opreme

x 100 = % sofinanciranja za enoto posamične vrste opreme
št. kosov posamične

vrste opreme x izhodiščna vrednost 
posamičnega kosa

Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti ustreza 
pogojem razpisa.

Minimalni znesek sofinanciranja:
V kolikor znesek sofinanciranja za izplačilo posa-

meznemu prijavitelju ne presega vrednosti 50,00 €, se 
ne izplača.
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4. Način ocenjevanja ustreznosti prijave
Pri ocenjevanju ustreznosti oziroma upravičeno-

sti sodelovanja v razpisu se bodo upoštevali podatki, 
posredovani z vlogo, ter podatki, dostavljeni na GZS 
do 8. 5. 2017 (program nabave gasilske zaščitne in re-
ševalne opreme, potrjen s strani pristojne GZ oziroma 
načrt razvojnih programov za srednjeročne obdobje 
(NRP), podatki iz gasilskega informacijskega sistema 
»VULKAN« ter ostali podatki, s katerimi razpolaga 
GZS.

Komisija za izvedbo tega razpisa (v nadaljnjem 
besedilu: komisija) si pridržuje pravico do preverjanja 
pravilnosti navedenih podatkov pri dobavitelju in v PGD 
oziroma GZ, ki se prijavi na razpis.

Zlorabe sofinanciranja oziroma zavajanje komisi-
je z lažnimi podatki in nenamensko izdelavo oziroma 
uporabo sofinancirane opreme, bodo sankcionirane na 
način, da prijavitelj, pri katerem bo to ugotovljeno, ne 
bo upravičen do sodelovanja na tovrstnem razpisu za 
dobo 5 let, možna pa bo tudi kazenska prijava s strani 
komisije.

5. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet 
razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo 
razpisa, znaša 1.700.000,00 €, oziroma bodo sredstva 
razdeljena v okviru največje možne višine likvidnostnih 
sredstev ob zaključku razpisa.

6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti sredstva 
nabavljena, in način financiranja opreme

Sofinancirala se bo oprema, nabavljena v obdobju 
od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017. Kot dokazilo za izpolnjeva-
nje tega pogoja bo upoštevan datum nastanka »DUR« 
v izstavljenih računih, ki jih mora prijavitelj predložiti ob 
prijavi na razpis.

S prijaviteljem se sklene pogodba o sofinanciranju 
nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme.

7. Način izdelave vloge za prijavo in rok, do katere-
ga morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, 
način predložitve vlog ter opremljenost vlog

Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sred-
stev izpolniti in zaključiti v programu Vulkan ter natisniti 
in skupaj z vsemi prilogami poslati izključno s priporo-
čeno pošto na: »Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za 
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljub ljana«. 
Rok za prijavo na razpis prične teči z dnem objave 
v Uradnem listu RS, prijavo pa je mogoče oddati do 
vključno 8. 5. 2017.

Vloga bo pravočasno oddana, če bo najkasneje na 
zadnji dan predpisanega roka zaključena v Vulkanu in 
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Opremljenost vloge
Vlogo za razpis je treba po pošti poslati v zaprtem 

ovitku A4 formata, na katerem mora biti vidna naslednja 
označba: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje gasilske 
zaščitne in reševalne opreme«. Na hrbtni strani vloge 
morata biti navedena popoln naslov prijavitelja in ID šte-
vilka (iz Vulkana) prijavitelja.

Za veljavno bo štela le vloga, ki bo pravilno opre-
mljena in pravočasno posredovana na predhodno na-
vedeni naslov. Neveljavne vloge bodo vrnjene prijavi-
teljem.

Komisija bo prijavitelja pisno obvestila tudi v prime-
ru neizpolnjevanja razpisnih pogojev v celoti ali samo za 
posamezno vrsto za sofinanciranje prijavljene opreme. 
Prijavitelj lahko v primeru prejema takšnega obvestila 
poda pisni ugovor v roku osem dni od prejema navede-
nega obvestila, in sicer na naslov: »Komisija za izvedbo 
razpisa, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito 
in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljub ljana«. Pisni 
odgovor komisije na ugovor je dokončen.

Datum odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo opravila ko-

misija za izvedbo razpisa, imenovana s strani izvajalca 
razpisa in GZS. Komisija bo z odpiranjem vlog pričela 
9. 5. 2017. Odpiranje vlog ne bo javno.

Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bodo 
prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju gasilske zašči-
tne in reševalne opreme ter gasilskih vozil.

Seznam prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne 
pogoje, bo v mesecu avgustu 2017 objavljen na inter-
netni strani GZS.

Za morebitne dodatne informacije se obrnite na 
Gasilsko zvezo Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljub-
ljana (spletna stran: http://www.gasilec.net, elektronski 
naslov: adriana.cividini@gasilec.net).

Ministrstvo za obrambo  
Uprava RS za zaščito in reševanje

Št. 5100-4/2017-2 Ob-1630/17

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub-
ljana, v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 
in 57/12 – ZPOP-1A; v nadaljevanju: Zakon) ter na 
podlagi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Ameri-
ke o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Ura-
dni list RS, št. 29/99, MP), Usmeritev Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, št. 510-24/2016/2, 
z dne 13. 2. 2017, 137. člena Pravilnika o postopkih 
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvaja-
nja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; 
v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in Metodologi-
je ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25, 
z dne 25. 1. 2016, 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, 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 
6319-2/2013-33, z dne 6. 2. 2017 (v nadaljevanju: Me-
todologija) objavlja

javni razpis
za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo in 
Združenimi državami Amerike v letih 2018 in 2019

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je (so)financiranje med-

sebojnih obiskov raziskovalcev iz Republike Slovenije 
(v nadaljevanju: RS) in iz Združenih držav Amerike (v 
nadaljevanju: ZDA), ki izvajajo skupne znanstvenorazi-
skovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) 
v letih 2018 in 2019 na vseh raziskovalnih področjih. 
Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega javnega 
razpisa sodelujeta RS in ZDA.

Na strani ZDA ni javnega razpisa, zato se razisko-
valne organizacije iz ZDA v projekt vključujejo na lastne 
stroške, sodelujoče raziskovalce iz ZDA na projektu pa 
prijavi samo prijavitelj iz RS.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne orga-

nizacije in zasebni raziskovalci, ki:
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1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih razisko-
valne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca 
RO) oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi 
agencija, ter

2. izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom ter
3. izvajajo s strani agencije (so)financirane pro-

grame oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega 
raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti 
npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije), 
ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-
piti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje 
z ZDA, povečati mobilnost raziskovalcev iz RS in šte-
vilo gostovanj vrhunskih raziskovalcev iz ZDA v RS, ter 
spodbujati skupne prijave na okvirne programe Evrop-
ske unije na področju raziskav in inovacij.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Vodja prijavljenega bilateralnega projekta iz RS 

mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega pro-
jekta kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih in Pra-
vilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za 
vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16).

Vodja prijavljenega bilateralnega projekta iz RS 
mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima doktorat znanosti,
– dosega minimalno 100 točk iz znanstvenih objav, 

ki so določene v predpisu agencije, ki ureja kazalnike 
raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih v primeru 
temeljnega projekta, pri čemer mora biti vsaj ena objava 
v kategoriji 1. A, B, C oziroma za družboslovje in huma-
nistiko lahko tudi v 2. A ali 3. A, B,

– dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, 
ki so določene v predpisu agencije, ki ureja kazalnike 
raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih v primeru 
aplikativnega projekta,

– ima uspešno izvedene raziskovalne projekte ali 
programe,

– izkaže vodenje organizacijske enote (npr. razi-
skovalne skupine, laboratorija) ali izkaže sposobnost 
organiziranja ali sodelovanja pri organiziranju dela po-
sameznika,

– izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav 
(A1) in dokumentiranega sodelovanja z drugimi finan-
cerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih 
citatov v zadnjih desetih letih, in sicer:

A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število 
čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega raz-
pisa.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati razisko-
valci obeh držav. Vsi člani slovenske projektne skupine 
morajo imeti šifro raziskovalca, tj. so vpisani v Evidenco 
RO.

6. Merila za izbiro prijav za (so)financiranje in po-
stopek izbora

Prijave ocenjuje strokovna komisija, ki jo imenuje 
direktor agencije. V postopku ocenjevanja se obrav-
navajo tiste prijave, ki izpolnjujejo pogoje, določene 
z javnim razpisom. Strokovna komisija ocenjuje prijave, 
upoštevaje merila po naslednjem vrstnem redu:

1. Določila 138. člena Pravilnika o postopkih in do-
ločila Metodologije.

2. Prednost pri obravnavi bodo imeli nosilci iz RS, ki 
nimajo odobrenega projekta v okviru Javnega razpisa za 
(so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Ameri-
ke v letih 2017 in 2018.

3. V primeru skoraj identične ocene dveh prijav, to 
je manj kot pet odstotkov točk razlike, strokovna komi-

sija pri pripravi predloga finančno ovrednotenega pred-
nostnega seznama prijav za (so)financiranje prednostno 
obravnava prijavo, ki vključuje doktorske študente ali 
podoktorande (raziskovalec, pri katerem ni preteklo več 
kot tri leta po letu zagovora prvega doktorata znanosti).

Na podlagi zgornjih meril strokovna komisija pripra-
vi predlog prednostnega seznama prijav. Predlog pred-
nostnega seznama prijav obravnava Znanstveni svet 
agencije (v nadaljevanju: ZSA). O izboru prijav za 
(so)financiranje odloči direktor s sklepom o izboru prijav 
na predlog sklepa ZSA o izboru prijav.

7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in (so)fi-
nanciranje bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega jav-
nega razpisa v celotni razpisni dobi 2018–2019 zna-
ša okvirno 300.000,00 EUR. Agencija bo (so)financira-
la predvidoma do 100 bilateralnih projektov.

(So)financiranje v letih 2018 in 2019 je vezano na 
sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter 
na zagotovitev namenskih sredstev za (so)financiranje 
po javnem razpisu.

Agencija bo raziskovalcem iz RS v okviru javnega 
razpisa ob obiskih v ZDA (so)financirala:

– mednarodne prevozne stroške na najbolj gospo-
daren način, upoštevajoč ceno in porabo časa in

– dnevnice do višine določene v veljavni uredbi 
(Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja 
v tujino, Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 
35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12).

Agencija bo raziskovalcem iz ZDA v okviru javnega 
razpisa ob obiskih v RS (so)financirala:

– stroške bivanja do 14 dni v hotelu B kategorije 
(***) največ do 100 EUR dnevno in

– dnevnice do višine določene v veljavni uredbi 
(Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in dru-
gih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni 
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba).

Agencija bo (so)financirala dejanske stroške po 
zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije raz-
iskovalcem iz ZDA, ne glede na dolžino bivanja, izpla-
čajo akontacijo dnevnic ob prihodu v RS v enkratnem 
znesku, v višini, določeni v skladu z uredbo, za čas 
trajanja obiska.

8. Čas izvajanja (so)financiranja predmeta javnega 
razpisa: predvideni čas izvajanja (so)financiranja pred-
meta javnega razpisa je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, do-

ločeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim 
digitalnim podpisom) ali na način, določen v točki 9.2. 
(v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega pod-
pisa in tiskana prijava).

Prijavitelj prijavo izpolni v slovenskem jeziku, naslov 
raziskovalnega projekta in povzetek projekta pa napiše 
tudi v angleškem jeziku.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim pod-
pisom

(1) Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna 
vloga ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017 na spletnem 
portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je po-
polna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma 
(zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in 
vodje bilateralnega projekta).

(2) Prijave morajo biti oddane na spletni portal do 
vključno 17. 5. 2017 do 14. ure.

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega 
podpisa

(1) V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma po-
oblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja bilateralnega 
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projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni 
in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana 
na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijav-
ne vloge ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017) in v tiskani 
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom 
zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in 
vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja.

(2) Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega 
podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma 
enaki.

(3) Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovoj-
nici z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za 
(so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Ame-
rike v letih 2018 in 2019« ter z nazivom in naslovom 
prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pra-
vočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije 
eObrazci do vključno 17. 5. 2017 do 14. ure in v tiskani 
obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za razi-
skovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do 
vključno 17. 5. 2017 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje 
tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do 
vključno 17. 5. 2017 do 14. ure (upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepo-
polne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav ko-
misija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (ra-
zen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se 
prijava odpre).

Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu 
s Pravilnikom o postopkih.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 19. 5. 2017 ob 10. uri, v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega 
razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odloči-
tve pristojnega organa.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in 
prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni 
strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi 
z javnim razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani 
Rožič Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 
9. do 12. ure, ali na e-pošto: Fani.Rozic-Novak@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

Št. 5100-7/2017-1 Ob-1631/17

Na podlagi 136. člena Pravilnika o postopkih (so)fi-
nanciranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raz-
iskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nada-
ljevanju: Pravilnik o postopkih) in v zvezi s 15. členom 
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), Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje delovanja v mednarodnih 

znanstvenih združenjih v letu 2017
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-

blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delova-

nja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017, 
in sicer za:

– članstvo slovenskih znanstvenih združenj v med-
narodnih znanstvenih združenjih – B1,

– udeležbe slovenskih predstavnikov, izvoljenih 
za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje 
ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih 
združenj, na zasedanjih vodstvenih organov mednaro-
dnih znanstvenih združenj – B2.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
1) za sofinanciranje članstva v mednarodnih znan-

stvenih združenjih se lahko prijavijo znanstvena združe-
nja, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v jav-
nem interesu na področju raziskovalne dejavnosti – B1;

2) za sofinanciranje udeležb slovenskih predstavni-
kov na zasedanjih vodstvenih organov v mednarodnih 
znanstvenih združenjih se lahko prijavijo znanstvena 
združenja, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo 
v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, 
ter raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskoval-
ci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma register zaseb-
nih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo po-
goje, predpisane z zakonom, ki ureja področje razisko-
valne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije – B2.

4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je po-
večanje mednarodne prepoznavnosti in konkurenčnosti 
slovenske znanosti v evropskem in svetovnem merilu 
s poudarkom na spodbujanju znanstvene odličnosti in 
mobilnosti slovenskih raziskovalcev, kar omogoča kro-
ženje znanstvenih spoznanj, pomembnih za znanost in 
družbo kot celoto.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
pod B1: članstvo slovenskega znanstvenega zdru-

ženja v mednarodnem znanstvenem združenju, na ka-
terega se nanaša prijava na razpis.

pod B2: funkcija slovenskega predstavnika v med-
narodnem znanstvenem združenju, pri čemer se upošte-
va funkcija predsednika, podpredsednika, generalnega 
sekretarja ali člana vodstvenih organov v mednarodnem 
znanstvenem združenju, na katerega se nanaša prijava 
na razpis.

6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Agencija bo sofinancirala upravičene stroške vsem 

prijaviteljem, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, do skupne 
višine sredstev, kot je navedeno v 8. točki tega razpisa.

Če razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev 
vseh prijav pod B1 in B2, se sredstva med prijavitelje 
dodelijo tako, da se upravičeni stroški znižajo po nasle-
dnjem vrstnem redu:

1. Članarine slovenskih znanstvenih združenj 
v mednarodnih znanstvenih združenjih (B1) in udelež-
be funkcionarjev na največ dveh zasedanjih vodstvenih 
organov mednarodnih združenj (B2), pri čemer se od 
upravičenih stroškov prijaviteljev, ki so zaprosili sredstva 
za dve zasedanji, odšteje dnevnica za tisto zasedanje, ki 
dosega nižje mednarodne prevozne stroške.

2. Članarine slovenskih znanstvenih združenj 
v mednarodnih znanstvenih združenjih (B1) in udelež-
be funkcionarjev samo na enem izmed dveh zasedanj 
vodstvenih organov mednarodnih združenj (B2) s pripa-
dajočimi upravičenimi stroški.

3. Članarine slovenskih znanstvenih združenj 
v mednarodnih znanstvenih združenjih (B1) in udelež-
be funkcionarjev samo na enem izmed dveh zasedanj 
vodstvenih organov mednarodnih združenj (B2), pri če-
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mer se od upravičenih stroškov odšteje dnevnica za to 
zasedanje.

4. Če je obseg razpoložljivih sredstev za sofinan-
ciranje večji od zneska upravičenih stroškov, izraču-
nanega na podlagi znižanja upravičenih stroškov pri 
posameznem od zgoraj navedenih primerov (točk), se 
znesek razpoložljivih sredstev sofinanciranja proporcio-
nalno porazdeli med prijavitelje.

Strokovna komisija pripravi predlog sklepa o izboru 
prijav za sofinanciranje, ki ga direktor predloži Znanstve-
nemu svetu agencije. Sklep o izboru prijav za sofinanci-
ranje sprejme na predlog Znanstvenega sveta agencije 
direktor agencije.

7. Prijava mora obvezno vsebovati:
pod B1:
– kopijo dokazila o članstvu slovenskega združenja 

v mednarodnem znanstvenem združenju v letu 2017,
– kopijo dokazila o plačani članarini v mednaro-

dnem znanstvenem združenju za leto 2017. V primeru, 
da plačilo članarine še ni bilo izvedeno, priložite kopijo 
računa oziroma dokazilo o višini članarine za leto 2017.

pod B2:
– kopijo dokazila o funkciji slovenskega predstavni-

ka v mednarodnem znanstvenem združenju,
– kopijo vabila na zasedanje,
– predračun mednarodnih prevoznih stroškov.
8. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje 

delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpi-

sa v letu 2017 znaša okvirno 90.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letu 2017 je vezano na sprejem 

finančnega načrta agencije za navedeno leto ter na za-
gotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po pred-
metnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:
B1: članarine slovenskih znanstvenih združenj 

v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017 v vi-
šini od 200,00 EUR do 800,00 EUR letno.

Agencija ne sofinancira članarin, ki ne dosega-
jo vsaj 200,00 EUR. Tudi v primeru, da posamezno 
znanstveno združenje na agencijo odda več prijav za 
sofinanciranje članarine v različnih mednarodnih zdru-
ženjih, se prijave obravnavajo ločeno, tj. zneski članarin 
se ne seštevajo.

Agencija ne sofinancira članarin sekcijam sloven-
skih znanstvenih združenj, gospodarskim družbam, 
zavodom oziroma drugim javnim pravnim osebam in 
posameznikom.

B2: udeležbe slovenskih znanstvenikov in strokov-
njakov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike, ge-
neralne sekretarje ali člane vodstvenih organov v med-
narodnih znanstvenih združenjih, vendar na največ dveh 
zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstve-
nih združenj letno za posameznega funkcionarja. Agen-
cija sofinancira mednarodne prevozne stroške in največ 
eno dnevnico na posamezno zasedanje.

Agencija sofinancira mednarodne prevozne stroške 
na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo 
časa ter dnevnice do višine, ki jo določa veljavna Uredba 
o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.

Agencija ne sofinancira udeležb na sestankih de-
lovnih skupin in drugih ad hoc teles.

9. Predvideni čas izvajanja razpisa: predvideni čas 
izvajanja razpisa je od 1. januarja 2017 do 31. decem-
bra 2017.

10. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter 
opremljenost prijav

Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski 
obliki.

10.1. Prijava na javni razpis mora vsebo-
vati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obra-
zec B1 (ARRS-MS-MZ-03-1/2017) oziroma B2 
(ARRS-MS-MZ-03-2/2017). Obe obliki prijave, elektron-
ska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena 
prijava za eno znanstveno združenje (B1) ali za enega 
funkcionarja (B2).

10.2. Tiskane prijave je potrebno dostaviti v zaprtih 
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis 
za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstve-
nih združenjih v letu 2017« ter z nazivom in naslovom 
prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

10.3. Elektronsko prijavo (brez zahtevanih prilog) 
je potrebno oddati na elektronski poštni naslov: raz-
pis-zdruzenja17@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesi-
ranja podatkov iz obrazca so zaželeni obrazci v formatu 
MS Word).

10.4. Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki 
bodo v tiskani obliki prispele na naslov ARRS do 12. 5. 
2017 do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, 
oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 
12. 5. 2017 do 14. ure (poštni žig).

10.5. Prijava se šteje za formalno popolno, če je 
oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki 
ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih 
določa ta javni razpis.

11. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 17. 5. 2017 ob 

10. uri, v prostorih agencije.
V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le 

tiste pravočasne in pravilno označene prijave, ki vsebu-
jejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke 
in priloge. 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.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo pri-
javitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve 
pristojnega organa.

13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zaintere-
sirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis 
bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu 
Republike Slovenije objavljen na spletni strani agen-
cije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo interesenti na agenciji pri Bojanu Volfu, po 
tel. 01/400-59-73 vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po 
e-pošti: bojan.volf@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

Št. 5100-6/2017-1 Ob-1632/17

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike 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 na-
daljevanju: zakon), 8. člena v zvezi z drugim odstavkom 
145. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in oce-
njevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljevanju: Pravilnik 
o postopkih) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpi-
se, št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 – uradno preči-
ščeno besedilo št. 3, 6319-2/2013-26 z dne 4. 3. 2016, 
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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 nadaljevanju: 
Metodologija) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje slovenskega dela skupnih 

avstrijsko slovenskih projektov kjer FWF (FWF 
Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne 

agencije
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: agencija).

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega av-
strijsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na 
javnem razpisu FWF v postopku mednarodne recenzije 
pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Na jav-
ni razpis FWF avstrijski vodja raziskovalnega projekta 
v sodelovanju z vodjem slovenskega dela raziskoval-
nega projekta, v skladu z določili FWF pripravi prijavo 
skupnega raziskovalnega projekta in jo odda na FWF 
(gl. povezavo: http://www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Doku-
mente/Antragstellung/Internationale_Programme/Joint_
Projects/ARRS-FWF_Information_for_Applicants.pdf).

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na 
javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije 
(v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisa-
ni v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskoval-
cev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisa-
ne z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne 
dejavnosti, in s predpisi agencije.

4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je iz-
boljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-ra-
zvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raz-
iskovalcev v skupne avstrijsko slovenske raziskovalne 
projekte.

5. Pogoji za prijavitelje in vodje raziskovalnih pro-
jektov

(1) Agencija bo sofinancirala slovenski del skupnih 
avstrijsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo 
v postopku ocenjevanja FWF pozitivno ocenjeni in bo 
FWF sofinancirala avstrijski 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 pro-
jektnih podskupin na različnih RO, je prijavitelj lahko 
le tista RO, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega 
projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi 
RO podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in 
obveznosti.

(4) Glede na obremenitve raziskovalcev z efektivni-
mi 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 posamezne-
ga raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskova-
nje, vendar največ 1700 efektivnih raziskovalnih ur letno. 
Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posame-
zni raziskovalni projekt je 17 efektivnih raziskovalnih ur. 
Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja raziskovalnega 
projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi raziskovalnimi 
urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO 
v posameznem letu 170 efektivnih raziskovalnih ur. Med 

izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število efek-
tivnih raziskovalnih ur sodelujoče RO v posameznem 
letu tudi 0 efektivnih raziskovalnih ur.

(5) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne 
skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projek-
tov proste kapacitete (največji dovoljeni obseg na osebo 
znaša 1700 efektivnih raziskovalnih ur letno ali 1 FTE) in 
morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposle-
ni v RO, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status 
zasebnega raziskovalca.

(6) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti naj-
manj 170 efektivnih 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 pod-
pisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru 
raziskovalnih projektov.

(8) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evi-
denčno številko raziskovalca pri agenciji.

(9) Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati 
pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa-
jo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za 
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskoval-
nega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologi-
ja. Agencija bo izpolnjevanje pogojev preverila na dan 
odpiranja prijav.

(10) Znesek sofinanciranja avstrijskega dela razi-
skovalnega projekta, ki ga sofinancira FWF mora pre-
segati znesek sofinanciranja slovenskega dela razisko-
valnega projekta.

(11) Slovenski del skupnega avstrijsko slovenskega 
raziskovalnega projekta ne sme presegati 100.000 EUR 
letno, preračunanih v FTE po izbrani cenovni kategoriji 
oziroma za podoktorski projekt 1700 efektivnih razisko-
valnih ur (1FTE) cenovne kategorije B.

(12) Raziskovalni projekti se izvajajo kot temeljni 
projekti.

(13) Raziskovalni projekti trajajo tri leta oziroma 
podoktorski projekt dve leti.

(14) Slovenski in avstrijski del skupnega raziskoval-
nega projekta morata biti ozko povezana in komplemen-
tarna, znanstvena prispevka ene in druge strani morata 
biti jasno razvidna.

6. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev 
javnega razpisa: agencija bo ob upoštevanju proračun-
skih možnosti v sofinanciranje sprejela letno okvirno 
do 5 slovenskih delov skupnih avstrijsko slovenskih 
raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjeva-
nja FWF pozitivno ocenjeni in bo FWF sofinancirala 
avstrijski del.

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 efektivnimi razi-
skovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Repu-
blike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili uredbe, 
financirala posameznega raziskovalca glede na delež 
zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 efektiv-
nih raziskovalnih ur letno.

8. Ocenjevalni postopek
Ocenjevalni postopek bo vodila FWF. Agencija na 

podlagi mednarodnega sporazuma o vodilni agenciji 
s FWF (FWF-ARRS) – Memorandum of Understanding 
on the unilateral administration and mutual recognition 
of evaluation procedures z dne 14. 12. 2010, sofinanci-
ra udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih avstrijsko 
slovenskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu FWF 
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v postopku mednarodne recenzije, pozitivno ocenjeni 
in predlagani v sofinanciranje.

Po zaključenem postopku ocenjevanja FWF obvesti 
agencijo o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji posre-
duje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinancira-
nje. Prijave, ki jih FWF 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 pro-
jektov 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 – Prija-
va na vodilno agencijo FWF” ter z nazivom in naslovom 
prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

9.2. Elektronsko prijavo (poimenovano 
ARRS-PROJ-LA-2017-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje 
raziskovalnega projekta v Sloveniji) se odda na elek-
tronski poštni naslov: LA.FWF@arrs.si

Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo 
v tiskani obliki prispele na naslov ARRS.

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- DPFWF-2017.

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana 
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebu-
je vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis.

Javni razpis je odprt do preklica oziroma do objave 
novega javnega razpisa.

10. Datum odpiranja prijav: komisija za odpiranje 
prijav bo v roku 30 dni od prejema prijave, na sedežu 
agencije odprla vse dostavljene in pravilno označene 
prijave, po vrstnem redu prispetja, glede na datum, uro 
in minuto. V postopku izbora prijav bo agencija obravna-
vala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom 
in obrazci zahtevane podatke in dokazila. Za nepopolno 
se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis prispela 
formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zah-
tevanem roku. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne 
dopolni v določenem roku, se zavržejo s sklepom, ki ga 
izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega 
razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odloči-
tve pristojnega organa.

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 razpi-
som dobijo interesenti na spletnih straneh agencije 
http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweiso-
va cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386/1/400-59-71, 
e-pošta: mojca.boc@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

 Ob-1642/17

Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (Uradni list 
št. 347 z dne 20. 12. 2013), Uredbe (EU) št. 1301/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o po-
sebnih določbah glede cilja ''naložbe za rast in delovna 
mesta'' ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 
(Uradni list št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), 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 298 
z dne 26. 10. 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: finanč-
na uredba) in njena izvedbena uredba, Uredbe Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis (Uradni list L 352, z dne 24. 12. 
2013), Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, z dne 16. decembra 2014, Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – 
ZFisP); Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) 
(Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju prora-
čunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni 
list RS, št. 96/15 in 46/16), Zakona o spodbujanju tujih 
neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij 
(Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
11/11, 57/12, 17/25), Uredbe o izvajanju postopkov pri 
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 ob-
dobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 
30. oktobra 2014; Odloka o izvedbenem načrtu Opera-
tivnega programa za izvajanje evropske kohezijske po-
litike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, 
št. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16, 35/16 in 55/16); Uredbe 
Komisije (EU) 2016/2066 z dne 21. novembra 2016 
o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evrop-
skega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifi-
kacije statističnih teritorialnih enot (NUTS), Izvedbene 
uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 
o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta 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 v zvezi z metodologijami 
za določitev podpore ciljem na področju podnebnih spre-
memb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru 
uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za struk-
turne in investicijske sklade; Izvedbene uredbe Komisije 
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(EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za 
uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in 
upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finanč-
nih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obvešča-
nja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleže-
nje in shranjevanje podatkov; Delegirane uredbe Komi-
sije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regi-
onalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo; 
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi 
pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukre-
pov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih 
podpira Evropski sklad za regionalni razvoj; Navodil 
organa upravljanja za finančno upravljanje evropske 
kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna me-
sta v programskem obdobju 2014–2020«, z dne 17. ju-
lija 2015 (objavljena na spletni strani http://www.eu-skla-
di.si/sl/ekp/navodila); Navodil organa upravljanja za na-
črtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje 
in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike 
v programskem obdobju 2014–2020, z dne 20. junija 
2016 (objavljena na spletni strani http://www.eu-skla-
di.si/sl/ekp/navodila); Navodil organa upravljanja o upra-
vičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike 
za programsko obdobje 2014–2020, z dne 28. aprila 
2016 (objavljena na spletni strani http://www.eu-skla-
di.si/sl/ekp/navodila); Navodil organa upravljanja za iz-
vajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 
(EU) št. 1303/2013, z dne 27. julija 2015 (objavljena na 
spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila); 
Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be (Uradni list EU L187, z dne 26. 6. 2014, v nadaljeva-
nju: Priloga I Uredbe 651/2014/EU), Navodil organa 
upravljanja na področju komuniciranja vsebin na podro-
čju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020, z dne 8. avgusta 2015 (objavljena na sple-
tni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila); Navo-
dil organa upravljanja za spremljanje izvajanja OP z in-
formacijskim sistemom ISARR2, z dne 5. februarja 2016 
(objavljena na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila); Smernic organa upravlja-
nja za integracijo načel enakosti spolov, enakih možno-
sti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvaja-
nju, spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v pro-
gramskem obdobju 2014–2020, z dne 5. februarja 2016 
(objavljena na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila); Strategij organa upravlja-
nja za boj proti goljufijam cilja »naložbe za rast in delov-
na mesta za programsko obdobje 2014–2020«, z dne 
24. februarja 2016 (objavljena na spletni strani 
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila); Navodil organa 
upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti 
s sredstvi evropske kohezijske politike cilja »naložbe za 
rast in delovna mesta za programsko obdobje 
2014–2020«, z dne 24. februarja 2016 (objavljena na 
spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila); 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 

ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Progra-
ma spodbujanja internacionalizacije 2015–2020, Pro-
grama izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga je 
sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
dne 22. 4. 2015, Sheme de minimis z nazivom »Pro-
gram izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« 
(št. priglasitve sheme M001-2399245-2015/I; datum po-
trditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020), 
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Sloveni-
je za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15), Pro-
gram dela SPIRIT, ki ga je sprejel Svet agencije na svo-
ji 20. redni seji dne 9. 2. 2016 in h kateremu je Ministr-
stvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglas-
je dne 23. 2. 2016, Sporazuma o načinu izvajanja nalog 
izvajalskega organa med SPIRIT Slovenija in Ministr-
stvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 9. 5. 
2016, Pogodbe: SPIRIT-2017/CERTIFQW o izvajanju in 
financiranju javnega razpisa za sofinanciranje stroškov 
pridobitve certifikatov kakovosti med Ministrstvom za 
gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija 
z dne 8. 8. 2016 ter odločitve Službe Vlade Republike 
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlo-
gi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu za 
sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po med-
narodnih standardih v letu 2017, št. 3032-122/2016/21 
z dne 8. 3. 2017, SPIRIT Slovenija objavlja

javni razpis
za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov 

po mednarodnih standardih v letu 2017
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega orga-

na, ki dodeljuje sredstva ter izvajalskega organa: izvaja-
lec javnega razpisa za sofinanciranje stroškov pridobitve 
certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017 (v 
nadaljevanju: javni razpis) je Javna agencija Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionaliza-
cije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 
1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija), ki 
nastopa na področju kohezijske politike pri predmetnem 
razpisu v vlogi izvajalskega organa. Posredniški organ 
pa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova 5, Ljub ljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov 

pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost 
pro izvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih 
standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov 
(CEN, CENELEC in ETSI) v letu 2017.

Prijavitelj lahko na osnovi tega javnega razpisa 
zaprosi za sofinanciranje ene operacije, ki vključuje pri-
dobitev največ dveh certifikatov za sisteme vodenja in 
največ enega certifikata za skladnost pro izvodov.

Pridobivanje certifikatov za sisteme vodenja in skla-
dnosti pro izvodov po mednarodnih standardih je certifi-
kacijski postopek, ki se izvaja s pomočjo akreditiranih 
certifikacijskih organov. Certifikacijski organ mora biti 
akreditiran s strani nacionalnega akreditacijskega or-
gana, ki je podpisnik multilateralnega sporazuma pri 
evropski akreditaciji http://www.european-accreditati-
on.org/the-mla.

Podjetje mora pri izbiri certifikacijskega organa upo-
števati temeljna načela javnega naročanja (načelo go-
spodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja 
konkurence med ponudniki, transparentnosti, enako-
pravne obravnave ponudnikov in sorazmernost), kot 
jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Upošteva-
nje načel javnega naročanja se preverja na osnovi ob-
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razložitve postopka izbora certifikacijskega organa, ki 
ga predloži prijavitelj.

3. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem 

stroškov pridobivanja in certificiranja po mednarodnih 
standardih, podjetjem, ki vstopajo na nov tuji trg oziro-
ma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, 
dvigne kakovost poslovanja oziroma izdelkov in poveča 
možnosti pri vstopu na nove tuje trge.

S tem namenom se zasleduje specifični cilj Ope-
rativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020 »Povečevanje mednaro-
dne konkurenčnosti MSP« v okviru izvajanja prednostne 
osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno 
gospodarsko rast«, prednostne naložbe »Razvoj in iz-
vajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi 
z internacionalizacijo«. V okviru te naložbe pa se zasle-
dujeta tudi rezultata večja izvozna intenzivnost podjetij 
in večji izvoz iz naslova storitev, kar naslavlja tudi predla-
gani ukrep. S pridobitvijo certifikatov po mednarodnih 
standardih se spodbuja izboljšanje in razvoj poslovnih 
procesov, kar vodi k učinkovitejšemu udejstvovanju na 
tujih trgih. V ta namen se spremlja specifični kazalnik 
rezultata »čisti prihodki MSP od prodaje na tujih trgih«. 
Posredno pa ukrep pripomore tudi k spodbujanju ma-
kroekonomskega kazalnika spodbujanje izvoza na ravni 
države.

Cilj javnega razpisa je podpreti do 30 podjetij, do 20 
v Vzhodni Sloveniji in do 10 v Zahodni Sloveniji pri prido-
bitvi certifikatov po mednarodnih standardih in jim s tem:

– dvigniti kakovost poslovanja ali storitev oziroma 
izdelkov

– povečati možnosti vstopa na nove tuje trge.
4. Regija izvajanja
Javni razpis se izvaja v programskem območju 

Vzhodna Slovenija ali Zahodna Slovenija.
Sredstva so bodo delila na Vzhodno in Zahodno 

Slovenijo, v odvisnosti od tega, kje ima prijavitelj sedež 
podjetja na dan prijave na ta javni razpis.

Razdelitev slovenskih občin na Vzhodno ozi-
roma Zahodno Slovenijo je razvidna iz: www.
stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_ %20statisticne_obci-
ne.xls.

Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni 
razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opre-
deljeno, v kateri od obeh kohezijskih regij (Vzhodni ali 
Zahodni Sloveniji) ima sedež. Sprememba regije izvaja-
nja po oddaji vloge ni dovoljena, posledica spremembe 
regije pa predstavlja upravičen razlog za odpoved po-
godbe o sofinanciranju. Če je iz naslova sedeža prijavi-
telja razvidno, da se prijavitelj uvršča v drugo regijo, kot 
je opredelil v svoji vlogi, ima SPIRIT Slovenija pravico 
prijavitelja uvrstiti v tisto regijo, v katero se prijavitelj de-
jansko uvršča glede na naslov sedeža.

5. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljne skupine so: mikro, mala in srednja podjetja, 

ki želijo dvigniti kakovost poslovanja oziroma izdelkov 
in s tem povečati možnosti pri vstopu na nove tuje trge 
oziroma širitvi in diverzifikaciji svojega poslovanja na 
tujih trgih.

Upravičenci so: mikro, mala in srednja podjetja, ki 
oddajo vlogo na predmetni javni razpis, ki izpolnjujejo 
vsa določila predmetnega javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije, za katere se izda sklep o dodelitvi sred-
stev in s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.

6. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje jav-

nega razpisa, splošne pogoje, določene v točki 6.1 in 
posebne pogoje, določene v točki 6.2.

Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se s skle-
pom zavrne. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev 
ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba 
o sofinanciranju operacije (v nadaljevanju pogodba) ne 
bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi. 
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po 
podpisu pogodbe, pa bo SPIRIT Slovenija odstopil od 
pogodbe, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že 
prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v dr-
žavni proračun Republike Slovenije.

Dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so 
navedena v razpisni dokumentaciji.

6.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
a. prijavitelj se kot mikro, mala ali srednje velika 

pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejav-
nostjo v Republiki Sloveniji,

b. ustreza definiciji mikro, malih in srednje velikih 
podjetij (MSP) v skladu z določili iz Priloge I Uredbe 
651/2014/EU,

c. prijavitelj ne opravlja dejavnosti v naslednjih pa-
nogah:

– v sektorju ribištva in akvakulture, kakor jih zaje-
ma Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni uredi-
tvi trgov za ribiške pro izvode in pro izvode iz ribogoj-
stva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in 
(ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 104/2000;

– primarnem sektorju kmetijske pro izvodnje, opre-
deljenem v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji;

– sektorju predelave in trženja kmetijskih pro-
izvodov kadar je:

i. znesek pomoči določen na podlagi cene oziro-
ma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,

ii. pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne pro izvajalce;

– sektorju premogovništva za lažje zaprtje nekon-
kurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 
št. 2010/787/EU z dne 10. 12. 2010 (UL L 336, 21. 12. 
2010, str. 24), razen v primeru pomoči de minimis,

d. prijavitelj ni v prisilni poravnavi, stečaju ali likvi-
daciji oziroma ni podjetje v težavah po Zakonu o pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb 
v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 51/11, 39/13, 56/13 in 27/16 – ZFPPIPP-G),

e. prijavitelj nima neporavnanih zapadlih obveznosti 
do države in zaposlenih, pri čemer za ugotavljanje ob-
stoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že 
ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom,

f. prijavitelj za iste stroške in izdatke ni pridobil ali je 
v postopku pridobivanja sofinanciranja iz drugih držav-
nih ali lokalnih proračunskih virov,

g. prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za neza-
konito in nezdružljivo z enotnim trgom skupnosti,

h. glede prijavitelja v razmerju do ministrstva ni 
podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo),

i. dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu s 35. členom 
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(niso) vpleten(i) 
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,

j. prijavitelj ni dolgoročno plačilno nesposoben po 
tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslo-
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vanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem pre-
nehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno 
besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 
– odl. US in 63/16 – ZD-C),

k. prijavitelj ali njegova odgovorna oseba ni v ka-
zenskem postopku zaradi kateregakoli dejanja storje-
nega pri prijavi na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju 
katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, 
oziroma ni bila obsojena zaradi takšnega dejanja, za 
katero še trajajo pravne posledice obsodbe (za podjetje 
ali odgovorno osebo podjetja),

l. med prijaviteljem in SPIRIT Slovenija ali ministr-
stvom ne teče pravda (obstoj pravde) v zvezi s prijavo 
na katerikoli javni razpis ali v zvezi z izvajanjem katere-
koli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, zaradi 
neupravičene uporabe sredstev, do pravnomočne odlo-
čitve sodišča.

6.2. Posebni pogoji za kandidiranje in ugotavljanje 
upravičenosti

Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki 
poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi 
naslednje posebne pogoje za kandidiranje:

a. prijavitelj je na dan 31. 12. 2016 zaposloval 
vsaj eno osebo za polni delovni čas, pri čemer podjetje 
k vlogi priloži potrdilo Zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na dan 
31. 12. 2016,

b. prijavitelj ne krši pravila omejitve višine pomoči, 
kar pomeni, da skupna pomoč dodeljena enotnemu 
podjetju na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, 
ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, 
ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije 
(v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem 
tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomo-
či 100.000,00 EUR),

c. podjetje v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje 
finančne konstrukcije pridobivanja certifikatov po med-
narodnih standardih, ki jih navaja v vlogi na ta javni 
razpis. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi 
pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa,

d. v finančnem načrtu operacije je upoštevana ma-
ksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov 
operacije, ki znaša največ 60 % upravičenih stroškov 
oziroma največ 10.000,00 EUR za operacijo,

e. prijavitelj bo vodil stroške pridobitve certifikatov 
po mednarodnih standardih, ki jih navaja v vlogi na ta 
javni razpis, na ločenem stroškovnem nosilcu/mestu 
(možnost izpisa analitične bilance),

f. podjetje in certifikacijski organ ne smeta biti med-
sebojno povezani družbi v smislu 3. člena Priloge 1 
Uredbe Komisije št. 651/2014. Poleg tega podjetje ne 
sme imeti nikakršnega deleža v podjetju, ki izvaja certi-
fikacijski postopek hkrati pa tudi certifikacijski organ ne 
sme imeti nikakršnega deleža v podjetju,

g. podjetje se lahko v okviru tega javnega razpisa 
prijavi samo z eno vlogo, kjer ena vloga pomeni en pri-
javljen projekt/operacijo (pridobitev največ dveh certifi-
katov za sisteme vodenja in največ enega certifikata za 
skladnost pro izvodov).

Pomoč ne bo namenjena za dejavnosti izvoza ozi-
roma dejavnosti povezane z izvozom v tretje države ali 
države članice, kot to izhaja iz sheme »de minimis«.

7. Merila za ocenjevanje in način izbora operacij
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za 

izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: ko-
misija). Komisijo s sklepom imenuje odgovorna oseba 
SPIRIT Slovenija.

Vse pravočasne, pravilno označene in formalno 
popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandi-

diranje in bodo skladne s predmetom in namenom tega 
javnega razpisa, stopnjo sofinanciranja ter upravičeno-
stjo stroškov, bodo s strani komisije ocenjene v skladu 
z merili iz četrtega odstavka te točke.

V primeru, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev jav-
nega razpisa in/ali ni skladna s predmetom, namenom 
in ciljem javnega razpisa, se ocenjevanje po merilih ne 
izvede, vloga pa se zavrne.

Komisija bo vloge ocenila na podlagi naslednjih 
meril:

Zap. 
št.

Merilo Največje 
št. točk

1 Finančna sposobnost podjetja 6
2 Tržno komunikacijska gradiva za tuje 

kupce 
5

3 Zagotavljanje kakovosti 4
4 Tržni potencial podjetja 4

SKUPAJ 19

Način uporabe posameznih meril je opredeljen 
v razpisni dokumentaciji.

Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 19. 
Možnost sofinanciranja bodo imeli prijavitelji, katerih 
vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag 10 
ali več točk.

V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkaza-
lo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja 
prijaviteljev, katerih vloge, ki so dosegle 10 točk, pre-
sega razpoložljiva razpisana sredstva, bodo razpisana 
sredstva razdeljena glede na število doseženih točk, pri 
čemer bodo imeli prednost prijavitelji, katerih vloge imajo 
višje število točk.

V primeru, da bo več vlog doseglo enako število 
točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala 
za vse vloge, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki 
bodo prejele večje število točk pri merilu 1 »Finančna 
sposobnost podjetja«.

V primeru, da bo pri merilu 1 »Finančna sposobnost 
podjetja« več vlog doseglo enako število točk, višina 
razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, 
bodo imele prednost pri izboru vloge, ki bodo prejele 
večje število točk pri merilu 2 »Tržno komunikacijska 
gradiva za tuje kupce «.

V primeru, da bo pri merilu 2 »Tržno komunikacijska 
gradiva za tuje kupce « več vlog doseglo enako število 
točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala 
za vse vloge, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki 
bodo prejele večje število točk pri merilu 3 »Zagotavlja-
nje kakovosti«.

V primeru, da bo pri merilu 3 »Zagotavljanje kako-
vosti« več vlog doseglo enako število točk, višina razpi-
sanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, jim 
bodo razpisana sredstva razdeljena glede na vrstni red 
prispetja, pri čemer bodo imele prednost tiste vloge, ki 
bodo na SPIRIT Slovenija prispele prej.

V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogod-
be ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se 
šteje, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vlo-
ga, glede na doseženo število točk, če sklep o zavrnitvi 
naslednje vloge še ni pravnomočen. O izbiri naslednjega 
prijavitelja bo izdan nov sklep, s katerim bo nadomeščen 
tudi prejšnji sklep o zavrnitvi.

Del sredstev na javnem razpisu lahko ostane neraz-
porejen, v kolikor sredstva ne zadoščajo za pokrivanje 
celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opre-
deljena v finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja 
upravičena do sofinanciranja.
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8. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za javni 
razpis

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na 
razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa, 
je 300.000,00 EUR, in sicer:

Sredstva/Leto 2017
SKLOP A – Vzhodna Slovenija 204.000,00 EUR
SKLOP B – Zahodna Slovenija 96.000,00 EUR
SKUPAJ 300.000,00 EUR

Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regi-
jama. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Razmerje financiranja po posameznih regijah:
– Vzhodna Slovenija v razmerju 75 % (delež pri-

spevka skupnosti) /25 % (delež slovenske udeležbe).
– Zahodna Slovenija v razmerju 70 % (delež pri-

spevka skupnosti) /30 % (delež slovenske udeležbe).
Sredstva bremenijo proračunski postavki ministr-

stva:
– PP 160067 – PN3.2-Razvoj internaciona-

lizacije-14-20-V-EU: (NRP ŠT. 1541-15-0006): 
204.000,00 EUR

– PP 160069 – PN3.2-Razvoj internaciona-
lizacije-14-20-Z-EU: (NRP ŠT. 1541-15-0006): 
96.000,00 EUR

Koriščenje sredstev bo možno v letu 2017.
Sredstva slovenske udeležbe za financiranje opera-

cije se bodo zagotavljala s strani upravičencev.
Sredstva za neupravičene stroške mora zagotoviti 

upravičenec sam.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen 

v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico, da lahko javni 

razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)dodelitvi sred-
stev prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.

9. Skladnost s pravili pomoči de minimis in pravili 
kohezijske politike

Prejeta sredstva predstavljajo pomoč de minimis.
De minimis pomoč se dodeljuje v skladu z Ured-

bo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delova-

nju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list 
L 352/1, 24/12/2013) in v skladu s shemo de minimis 
pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I).

Stopnja sofinanciranja znaša do 60 % upraviče-
nih stroškov na posamezno operacijo. Pomoč je hkra-
ti tudi vrednostno omejena, in sicer ne more preseči 
10.000,00 EUR na posamezno operacijo.

Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine po-
moči, kar pomeni, da skupna pomoč dodeljena eno-
tnemu podjetju na podlagi pravila de minimis ne sme 
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh prora-
čunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.

Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz ka-
terih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč 
dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči 
hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen. 
Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, 
če se s tako kumulacijo ne preseže največje intenziv-
nosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za to 
pomoč.

Definicija enotnega podjetja se upošteva skladno 
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. Enotno podjetje 
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delni-
čarjev ali družbenikov drugega podjetja,

– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

– pogodba med podjetjema ali določba v njuni druž-
beni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da 
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,

– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih 
alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 
»enotno« podjetje.

10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so 

v skladu z Navodili OU o opravičenih stroških.

Upravičeni stroški so:

Stroški storitev zunanjih izvajalcev Stopnja sofinanciranja Znesek pomoči
Stroški certificiranja pro izvodov in/ali certificiranja sistemov 
vodenja, ki jih izvaja za to akreditiran certifikacijski organ.

največ 60 % upravičenih 
stroškov

največ 10.000,00 EUR 
na vlogo

Upravičeni stroški so podrobno opredeljeni v III. po-
glavju razpisne dokumentacije.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen 
strošek operacije.

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

Obdobje upravičenosti stroškov se prične s 1. 1. 
2016 in traja do najkasneje 30. 10. 2017, kar predstavlja 
zadnji rok za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev. Kot 
začetek operacije se šteje dan sklenitve prvega zavezu-
jočega dokumenta za izvedbo operacije.

Posamezni del operacije (pridobitev posameznega 
certifikata za sisteme vodenja oziroma certifikata za 
skladnost pro izvodov) se mora zaključiti po datumu od-
daje vloge. Kot datum zaključka dela operacije se šteje 

datum plačila zadnjega računa certifikacijskemu organu 
za posamezen certifikat. Prav tako mora biti certifikat 
izdan po datumu oddaje vloge.

Upravičenost do izplačila pomoči upravičenci v po-
sameznem obdobju financiranja dokazujejo z dokazili 
o doseženih kazalnikih, ki so bili načrtovani in potrjeni 
v vlogi za sofinanciranje. Znesek pomoči bo plačan na 
podlagi potrjenega zahtevka za izplačilo s strani SPIRIT 
Slovenija.

Upravičenec dokazuje upravičenost stroškov 
z ustreznimi dokazili, ki jih je potrebno predložiti v skla-
du z Navodili UO o upravičenih stroških za sredstva 
EKP v obdobju 2014–2020 in ostalimi navodili SPIRIT 
Slovenija ter določbami javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije.
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Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem jav-
nem razpisu je s strani SPIRIT Slovenija odobren zah-
tevek za izplačilo. Na SPIRIT Slovenija mora podjetje 
posredovati eZahtevek (e-račun), le-tega pa tudi v fizični 
(pdf) obliki vključno z vsemi pripadajočimi prilogami. 
Zahtevek za izplačilo mora prispeti na SPIRIT Slovenija 
najkasneje v roku trideset dni od nastanka zadnjega 
upravičenega stroška v okviru prijavljene operacije ozi-
roma najkasneje do vključno 30. 10. 2017.

Vzorec zahtevka za izplačilo je priloga k razpisni 
dokumentaciji.

Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za prispetje 
zahtevka za izplačilo na SPIRIT Slovenija, to je 30. 10. 
2017, se ne morejo uveljavljati kot upravičeni in ne bodo 
priznani za sofinanciranje.

Dinamika sofinanciranja operacije bo določena 
s pogodbo o sofinanciranju med SPIRIT Slovenija in 
izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od 
finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložlji-
vosti proračunskih sredstev.

Izplačila SPIRIT Slovenija so odvisna od razpoložlji-
vosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za 
ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pra-
vice porabe na proračunskih postavkah, lahko SPIRIT 
Slovenija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o do-
delitvi sredstev, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju 
določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izpla-
čil. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom 
SPIRIT Slovenija, se šteje, da odstopa od vloge oziroma 
od pogodbe o sofinanciranju.

12. Priprava vloge, način prijave in rok za oddajo 
vlog

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in 
skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne doku-
mentacije in navodili na obrazcih.

Vloga je popolna, če vsebuje v celoti izpolnjene 
obrazce in njihove morebitne priloge, določene v razpi-
sni dokumentaciji.

Vloge, ki ne bodo oddane v zaprti in pravilno opre-
mljeni pisemski ovojnici, bodo s sklepom zavržene.

Prijavitelj se lahko na javni razpis prijavi samo z eno 
vlogo, v kateri lahko navede samo eno operacijo (pri-
dobitev največ dveh certifikatov za sisteme vodenja in 
največ enega certifikata za skladnost pro izvodov v letu 
2017).

Prijavitelj mora oddati vlogo v enem izvodu.
Stroški priprave in oddaje vloge na predmetni javni 

razpis bremenijo prijavitelja.
Vloga mora na naslov SPIRIT Slovenija prispeti 

v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 5 »Na-
slovnica za ovojnico«.

Rok za oddajo vlog je 17. 5. 2017.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo 

oddane najkasneje na dan za oddajo vlog.
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan 

oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig).
Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan 

oddaje vloge šteje dan, ko SPIRIT Slovenija vlogo prej-
me.

Vloge so lahko oddane na SPIRIT Slovenija, na 
lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana, v času 
uradnih ur med 9. in 13. uro.

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

13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javno-
sti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
upravljanja ter morebitno dopolnilno financiranje

Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, 
ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in skladno z Na-
vodili organa upravljanja na področju komuniciranja 
vsebin evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/dokumen-
ti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vse-
bin-ekp-2014-2020.pdf), bodo opredeljene v pogodbi 
o sofinanciranju.

Dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno 
z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.

14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji in spremljanja ter evidentiranja operacij

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

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh doku-
mentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in sicer 
od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski 
komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. 
O natančnem začetnem datumu za hrambo dokumen-
tacije, bo upravičenec po končani operaciji, pisno obve-
ščen s strani izvajalca javnega razpisa.

V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU 
mora izbrani prijavitelj voditi in spremljati porabo sred-
stev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem 
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi 
za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsa-
kem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo 
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike 
Slovenije.

15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

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

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

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

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

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

17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja razen osebnih podat-
kov in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer 
poslovne skrivnosti 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 na-
daljnjem 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 in na podatke, potrebne za oceno vloge 
po merilih javnega razpisa. Prijavitelji morajo pojasniti, 
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen jav-
nosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne 
označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo izvajalec 
razpisa lahko domneval, da vloga po stališču prijavi-
telja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 
6. člena ZDIJZ.

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

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

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Ured-
be 1301/2013/EU dolžan spremljati in izvajalcu razpisa 
zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov 
operacije.

Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane 
cilje operacije. Preveč optimistična pričakovanja lahko 
privedejo do nedoseganja zastavljenih ciljev in so lahko 
podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev. Podatki 
iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova 
za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni 
tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.

V primeru, da med izvajanjem operacije pride do 
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se 
ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, lahko 
izvajalec razpisa odstopi od pogodbe ter zahteva vrni-
tev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva 
vračila v državni proračun Republike Slovenije.

V primeru, da upravičenec ob zaključku spremljanja 
operacije ne bo dokazal uresničitve načrtovanih ciljev 
v celoti, lahko izvajalec razpisa zahteva vračilo že izpla-
čanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za 
nerealizirane del operacije, skupaj z zakonskimi zamu-
dnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do 
dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.

Prijavitelj je po zaključeni operaciji dolžan sodelova-
ti v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse 
potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval izvajalec 
razpisa, posredniški organ, organ upravljanja, organ za 
potrjevanje, revizijski organ ter drugi slovenski in evrop-
ski nadzorni in revizijski organi. V primeru, da prijavitelj 
takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, 
lahko izvajalec razpisa zahteva vračilo deleža ali celote 
prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrest-
mi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila 
v državni proračun Republike Slovenije.

19. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: pri izvajanju ope-

racije je potrebno smiselno upoštevati določila 71. člena 
Uredbe 1303/2013/EU.

20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja operacije ali izvrševanja operacije prišlo do re-
snih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti

V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja 
operacije ali izvrševanja operacije prišlo do resnih na-
pak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravi-
čenec izvajalca razpisa ni seznanil z vsemi dejstvi in 
podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani 
oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne po-
datke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih 
bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker 
bi lahko vplivali na odločitev izvajalca razpisa o dode-
litvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva 
po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi 
ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upraviče-
nec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun 
Republike Slovenije.

Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo 
kot goljufija.

21. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na ope-
raciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na 
operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe 
(EU) št. 1303/2013, skladne s pravom Unije in pravom 
Republike Slovenije, bo izvajalec razpisa odstopil od 
pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno 
prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrest-
mi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila 
v državni proračun Republike Slovenije.

22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo

Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že 
bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. 
V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in iz-
datkov ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla 
maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko izvajalec razpisa 
pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanega zne-
ska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi 
od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila 
v državni proračun Republike Slovenije.

Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov na-
merno, se bo obravnavalo kot goljufija. Upravičencu se 
bo vrednost sofinanciranja po pogodbi znižala za vre-
dnost vrnjenih zneskov iz naslova dvojnega uveljavlja-
nja stroškov in izdatkov oziroma iz naslova preseganja 
maksimalne dovoljene stopnje sofinanciranja operacije.

V primeru ugotovitve, da je višina sofinanciranja 
operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se 
zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z za-
konskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sred-
stev na TRR do dneva vračila v državni proračun Repu-
blike Slovenije.

23. Odpiranje vlog ter postopek in način izbora 
operacij

Odpiranje vlog bo izvedeno najkasneje v osmih 
delovnih dneh po datumu za oddajo vlog na sedežu 
SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana.

Odpiranje vlog ne bo javno. Obravnavale se bodo 
le pravočasne vloge, prispele v zaprti in pravilno opre-
mljeni ovojnici.

V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, 
bo komisija pozvala prijavitelja k dopolnitvi vloge. Rok 
za dopolnitev nepopolnih vlog je sedem delovnih dni od 
prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v prej 
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določenem roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom 
zavržene.

Prijavitelj sme ob pisnem soglasju SPIRIT Slovenija 
popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pre-
gledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaproše-
nih sredstev ne sme vsebinsko spreminjati.

Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na specifikaci-

je predmeta vloge oziroma vsebino operacije,
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko 

vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede 
na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku 
dodelitve sredstev.

Vsa predložena dokazila morajo odražati dejansko 
stanje.

Komisija opravi pregled popolnih vlog. Vloge, ki 
izpolnjujejo vse zahtevane pogoje, komisija oceni na 
podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma 
razpisni dokumentaciji.

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog 
(seznam) upravičencev do sredstev in ga predloži di-
rektorju SPIRIT Slovenija ali osebi, ki jo je ta pooblastil 
za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba ne pod-
piše, sklep o dodelitvi sredstev pa se razveljavi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugoto-
vi po podpisu pogodbe, SPIRIT Slovenija odstopi od 
pogodbe, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že 
prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sred-
stev v državni proračun Republike Slovenije.

SPIRIT Slovenija lahko kadarkoli zahteva od prija-
vitelja pojasnilo navedb v vlogi in predložitev dokazil, ki 
potrjujejo navedbe v vlogi. V kolikor prijavitelj tega ne 
stori v določenem roku, bo SPIRIT Slovenija odločil na 
podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago.

Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge 
in se bo preverjalo tekom celotnega izvajanja projekta.

24. Obveščanje o izboru
Direktor SPIRIT Slovenija ali oseba, ki jo je ta poo-

blastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, s skle-
pom odloči o izboru in dodelitvi sredstev. V obrazložitvi 
sklepa o dodelitvi sredstev mora utemeljiti svojo odlo-
čitev.

Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni 
s sklepom predvidoma v roku štirideset dni od datu-
ma odpiranja vlog. Prijavitelji bodo na podlagi sklepa 
o dodelitvi sredstev pozvani k podpisu pogodbe. Če se 
prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis 
pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil 
vlogo za pridobitev sredstev.

Pritožba zoper sklep SPIRIT Slovenija ni dovolje-
na. Prijavitelj lahko zoper sklep vloži upravni spor, kot 
ga predpisuje Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, 
št. 105/06, 107/09 – odl. US, 62/10, 98/11 – odl. US in 
109/12, v nadaljevanju: ZUS) v roku 30 dni od vročitve 
sklepa skladno z razlogi iz 27. člena ZUS. Za obravnavo 
vložitev upravnega spora je po Zakonu sodnih taksah, 
potrebno plačati sodno takso po taksni tarifi 6111, in 
sicer v višini 148 EUR. Vložen spor ne zadrži podpisa 
pogodb z izbranimi podjetji. Predmet spora ne more biti 
postavljeno merilo za izbor prejemnikov.

Rezultati javnega razpisa so informacije javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh SPIRIT 
Slovenija in ministrstva. Upravičenci s sprejemom sofi-
nanciranja sprejmejo tudi vključitev na seznam operacij, 
ki je objavljen na spletni strani www.eu-skladi.si.

25. Dostopnost besedila javnega razpisa in razpi-
sne dokumentacije: besedilo javnega razpisa in razpisna 
dokumentacija sta na voljo na spletnem naslovu www.
spiritslovenia.si.

26. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo iz-

ključno v elektronski obliki na naslov: certifikati@spi-
ritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje stroškov 
certifikatov – vprašanje«.

Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov pri-
speti najkasneje deset dni pred iztekom roka za oddajo 
vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vpra-
šanja najkasneje šest dni pred iztekom roka za oddajo 
vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano 
pravočasno. Vprašanja, ki bodo prispela po 10. dne-
vu pred iztekom roka za oddajo vloge, ne bodo upošte-
vana. Odgovori bodo objavljeni na spletnem naslovu 
www.spiritslovenia.si. Objavljeni odgovori na vprašanja 
postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni 
strani, zato morajo biti prijavitelji pri postavljanju vpra-
šanj previdni, da v njih ne skrivajo morebitnih osebnih 
podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne 
smejo biti javno objavljeni.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije,  
tujih investicij in tehnologije

 Ob-1581/17

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji 
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi 
postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja 
knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o stro-
kovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja Javni raz-
pis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih 
projektov poklicnega usposabljanja na področju 
knjige za leto 2017 (oznaka: JR2–USP–2017).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sple-
tni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 10. 3. 2017 in se izteče 
dne 10. 4. 2017.

Javna agencija za knjigo RS

Št. 38144-1/2017/3 Ob-1635/17

Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih ko-
munikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 
– ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15; v nadaljevanju: 
ZEKom-1) v. d. direktorja Agencije za komunikacijska 
omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja

sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih 

frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih 
storitev

1. Predmet javnega razpisa
1.1. Cilji
Cilji predmetnega javnega razpisa so (1) spod-

bujanje učinkovite rabe radiofrekvenčnega spektra, 
(2) ohranjanje in spodbujanje učinkovite konkuren-
ce na trgu operaterjev storitev, BWA in TRA-ECS 
ter inovativnosti, upoštevajoč potrebo po izogibanju 
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škodljivim motnjam in zagotavljanju tehnične kako-
vosti storitve, z namenom povečanja razpoložljivo-
sti širokopasovnih storitev in učinkovitih rešitev za 
potrebe povečanega brezžičnega pretoka podatkov, 
(3) dati za časovno obdobje do 21. 9. 2021 na voljo 
dovolj spektra, v prvi vrsti za elektronske komunika-
cijske storitve za zagotavljanje pokritosti, (4) omogo-
čiti uporabo spektra tudi za učinkovita distribucijska 
omrežja skupaj s pametnimi merilnimi sistemi ter (5) 
spodbujanje dostopa do širokopasovnih storitev tudi 
na podeželju z omogočeno hitro in fleksibilno realiza-
cijo širokopasovnih mikrovalovnih povezav v okviru 
zahtev, ki veljajo za BWA in TRA-ECS.

1.2. Frekvenčni spekter, ki je predmet tega javnega 
razpisa

Skupno je na javnem razpisu v vsakem od geograf-
skih območij poglavje (glej točko 1.4. (Geografska ob-
močja)) ponujenih 50 MHz radiofrekvenčnega spektra:

– za TRA-ECS v skladu z izvedbenim sklepom ko-
misije 2014/276/EU o spremembi Odločbe 2008/411/ES 
namenjenih za TRA-ECS v pasu 3500 MHz (v okviru te 
odločbe je dovoljena fiksna in/ali mobilna uporaba, torej 
tudi za BWA ali P2MP na osnovi tehnologij IMT) in

– v primeru, da za TRA-ECS ni interesa, za učinko-
vita distribucijska omrežja skupaj s pametnimi merilnimi 
sistemi.

Radiofrekvenčni spekter, ki je predmet tega javnega 
razpisa, bo podeljen od dneva dodelitve do najkasneje 
21. 9. 2021. Podaljšanje odločb o dodelitvi radijskih 
frekvenc v skladu s 54. členom ZEKom-1 ne bo možno.

Frekvenčni spekter, ki je predmet tega javnega razpisa:

Frekvenčni pas od …
do … [MHz]

Pasovna širina, ki bo 
dodeljena [MHz]

Razpoložljivost za uporabo 

3500 MHz parni 3410–3430
3510–3530 

1 x 20
1 x 20

NE ali od datuma dodelitve do 21. 9. 2021

3500 MHz neparni 3500–3510 1 x 10 Od datuma dodelitve do 21. 9. 2021

1.3. Navedba in razpoložljivost za uporabo radijskih frekvenc v 3500 MHz pasu
Navedba radijskih frekvenc v 3500 MHz pasu:

Ime bloka Frekvence (3500 MHz) Geografsko območje Velikost bloka
E1_[xx] 3410–3430 MHz 1 do 12 1 x 20 MHz
E2_[xx] 3510–3530 MHz 1 do 12 1 x 20 MHz
E3_[xx] 3500–3510 MHz 1 do 12 1 x 10 MHz

Razpoložljivost radijskih frekvenc v pasu 3500 MHz:

Oznaka 
geografskega 
območja

Naziv 
geografskega 
območja

Razpoložljivost za uporabo 

1 Koper E1 in E3 sta na voljo od dneva dodelitve do 21. 9. 2021.
E2 je na voljo od dneva dodelitve do 21. 9. 2021, razen v Občini Piran.

2 Murska Sobota
E3 je na voljo od dneva dodelitve do 21. 9. 2021.
E1 in E2 sta na voljo od dneva dodelitve do 21. 9. 2021, razen v občinah Apače, 
Benedikt, Gornja Radgona in Sveta Ana.

3 Maribor – Ptuj E1, E2 in E3 so na voljo od dneva dodelitve do 21. 9. 2021.
4 Celje – Velenje E1, E2 in E3 so na voljo od dneva dodelitve do 21. 9. 2021.
5 Novo mesto E1, E2 in E3 so na voljo od dneva dodelitve do 21. 9. 2021.

6 Slovenj Gradec

E3 je na voljo od dneva dodelitve do 21. 9. 2021.
E1 in E2 sta na voljo od dneva dodelitve do 21. 9. 2021, razen v občinah 
Braslovče, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prebold, 
Rečica ob Savinji, Solčava, Tabor in Vransko.

7 Jesenice – 
Kranj 

E3 je na voljo od dneva dodelitve do 21. 9. 2021.
Lota E1 in E2 nista na voljo.

8 Nova Gorica E3 je na voljo od dneva dodelitve do 21. 9. 2021.
Lota E1 in E2 nista na voljo.

9 Kočevje E1, E2 in E3 so na voljo od dneva dodelitve do 21. 9. 2021.
10 Ljub ljana E1, E2 in E3 so na voljo od dneva dodelitve do 21. 9. 2021.
11 Postojna E1, E2 in E3 so na voljo od dneva dodelitve do 21. 9. 2021.
12 Idrija – Logatec E1, E2 in E3 so na voljo od dneva dodelitve do 21. 9. 2021.

1.4. Geografska območja
Frekvence, ki so predmet tega javnega razpisa, so v enaki količini na voljo v vseh 12 geografskih območjih. Ge-

ografska območja na javnem razpisu:

Oznaka geografskega 
območja

Naziv geografskega 
območja

Število občin Število mestnih občin Število prebivalcev

1 Koper 7 1 109.648
2 Murska Sobota 38 1 158.193
3 Maribor – Ptuj 37 2 316.826
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Oznaka geografskega 
območja

Naziv geografskega 
območja

Število občin Število mestnih občin Število prebivalcev

4 Celje – Velenje 12 2 166.211
5 Novo mesto 23 1 204.235
6 Slovenj Gradec 25 1 147.889
7 Jesenice – Kranj 21 1 230.621
8 Nova Gorica 12 1 104.968
9 Kočevje 11 0 55.457
10 Ljub ljana 20 1 504.143
11 Postojna 3 0 35.727
12 Idrija – Logatec 3 0 30.323

Podatki o številu prebivalcev so povzeti iz Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer po podatkih iz drugega 
polletja v letu 2016.

1.4.1. Seznam občin po geografskih območjih

Oznaka 
geografskega 
območja

Naziv 
geografskega 
območja

Občine po geografskih območjih

1 Koper Ankaran/Ancarano, Divača, Hrpelje - Kozina, Izola/Isola, Koper/Capodistria, 
Piran/Pirano, Sežana

2 Murska Sobota

Apače, Beltinci, Benedikt, Cankova, Cerkvenjak, Črenšovci, Dobrovnik/Dobronak, 
Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš/Hodos, Kobilje, Križevci, Kungota, 
Kuzma, Lenart, Lendava/Lendva, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, 
Odranci, Pesnica, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveta Ana, Sveta 
Trojica v Slove. goricah, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti 
Jurij v Slov. goricah, Šalovci, Šentilj, Tišina, Trnovska vas, Turnišče, Velika Polana, 
Veržej

3 Maribor – Ptuj

Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče - Slivnica, 
Juršinci, Kidričevo, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, 
Miklavž na Dravskem polju, Mislinja, Oplotnica, Ormož, Podlehnik, Podvelka, 
Poljčane, Ptuj, Rače - Fram, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica 
ob Dravi, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Središče ob Dravi, Starše, Sveti 
Tomaž, Videm, Vitanje, Zavrč, Zreče, Žetale

4 Celje – Velenje Celje, Dobje, Dobrna, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur, Šmarje pri 
Jelšah, Štore, Velenje, Vojnik, Žalec

5 Novo mesto

Bistrica ob Sotli, Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Kozje, 
Krško, Laško, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Novo mesto, 
Radeče, Semič, Sevnica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke 
Toplice, Trebnje, Žužemberk

6 Slovenj Gradec

Braslovče, Črna na Koroškem, Dravograd, Gornji Grad, Hrastnik, Ljubno, Luče, 
Mežica, Mozirje, Muta, Nazarje, Polzela, Prebold, Prevalje, Ravne na Koroškem, 
Rečica ob Savinji, Slovenj Gradec, Solčava, Šmarno ob Paki, Šoštanj, Tabor, 
Trbovlje, Vransko, Vuzenica, Zagorje ob Savi

7 Jesenice – 
Kranj 

Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, 
Jezersko, Komenda, Kranj, Kranjska Gora, Medvode, Naklo, Preddvor, Radovljica, 
Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Vodice, Železniki, Žiri, Žirovnica

8 Nova Gorica Ajdovščina, Bovec, Brda, Kanal, Kobarid, Komen, Miren - Kostanjevica, Nova 
Gorica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, Tolmin, Vipava

9 Kočevje Bloke, Cerknica, Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loška dolina, Loški Potok, Osilnica, 
Ribnica, Sodražica, Velike Lašče

10 Ljub ljana
Borovnica, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljub ljani, Domžale, 
Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Ljub ljana, Log - Dragomer, 
Lukovica, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Vrhnika

11 Postojna Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna
12 Idrija – Logatec Cerkno, Idrija, Logatec

1.5. Omejitve javnega razpisa
1.5.1. Spektralne kape
Na predmetnem javnem razpisu za vsako geograf-

sko območje veljajo naslednje spektralne kape:
– 1 x 20 MHz v 3500 MHz pasu E (velja samo 

v 1. krogu tega javnega razpisa, medtem ko v 2. krogu 
za predmetni frekvenčni spekter ni omejitev).



Stran 568 / Št. 12 / 10. 3. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

1.5.2. Omejitve pri povpraševanju v frekvenčnem 
spektru 3500 MHz

Ponudniki, ki želijo v 3500 MHz pasu pridobiti več 
kot en lot E_[xx], lahko v 1. krogu tega javnega razpisa 
oddajo svojo ponudbo za več lotov iz kategorije E_[xx], 
vendar bo agencija pri tem upoštevala omejitve spek-
tralnih kap.

Prednost pri dodelitvi radijskih frekvenc, ki so pred-
met tega javnega razpisa, imajo ponudniki, ki bodo pred-
metne radijske frekvence uporabljali za TRA-ECS (po-
nudniki, ki bodo v obrazcu I.1 (Splošne informacije 
o ponudniku) za namen uporabe izbrali »TRA-ECS«), 
in sicer ne glede na ponujeno ceno. Ponudniki, ki na-
meravajo predmetne radijske frekvence uporabljati za 
zagotavljanje učinkovitih distribucijskih omrežij skupaj 
s pametnimi merilnimi sistemi, bodo radijske frekven-
ce, za katere so zainteresirani, lahko pridobili, v kolikor 
za njih ne bodo izrazili povpraševanja ponudniki, ki 
bodo predmetne radijske frekvence uporabljali za elek-
tronske komunikacijske storitve za zagotavljanje storitev 
končnim uporabnikom.

Postopek izbire uspešnih ponudnikov je podrobno 
opisan v točki 3 (Merila in postopek izbire uspešnih po-
nudnikov).

2. Pogoji in zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1. Pogoji javnega razpisa, ki jih mora izpolnjevati 

ponudnik
Za izpolnjevanje pogojev javnega razpisa mora po-

nudnik:
– predložiti formalno popolno in vsebinsko ponud-

bo, ki vključuje:
– Splošne informacije o ponudniku (obrazec I.1.1 

razpisne dokumentacije za pravno osebo in I.1.2 razpi-
sne dokumentacije za fizično osebo);

– Izjave ponudnika (obrazec I.2 razpisne doku-
mentacije);

– Pooblastilo za podpis ponudbe (obrazec I.3 
razpisne dokumentacije);

– Navedbo lotov in blokov, za katere je ponudnik 
zainteresiran, vključno s ponujenim zneskom plačila za 
učinkovito rabo omejene naravne dobrine (obrazci od 
I.4.1 do I.4.12 razpisne dokumentacije);

– imeti poravnane vse zapadle obveznosti do agen-
cije, ki niso predmet spora pred sodišči;

– biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti 
začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali prisilne 
likvidacije.

2.2. Zahteve javnega razpisa, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik

Ponudniki, ki bodo pridobili frekvence v frekvenč-
nem pasu 3500 MHz, bodo morali le-te uporabljati 
v skladu s točko 2.2.1 (Obveznosti v zvezi z uporabo 
radijskih frekvenc v frekvenčnem pasu 3500 MHz).

2.2.1. Obveznosti v zvezi z uporabo radijskih fre-
kvenc v frekvenčnem pasu 3500 MHz

Ponudniki, ki bodo pridobili frekvenčni spekter v fre-
kvenčnih pasu 3500 MHz, ki bodo komercialno omogo-
čali storitve brezžičnih elektronskih komunikacij, bodo 
morali izpolniti pogoj 1) iz te točke, ostali ponudniki, ki 
bodo pridobili frekvenčni spekter v frekvenčnem pasu 
3500 MHz, pa bodo morali izpolniti pogoj 2) iz te točke. 
Ponudniki morajo namen uporabe radijskih frekvenc, ki 
so predmet tega javnega razpisa, označiti v obrazcu I.1 
(Splošne informacije o ponudniku) razpisne dokumen-
tacije.

1) Komercialno omogočati storitve brezžičnih elek-
tronskih komunikacij v dodeljenem pasu, na način, da 
zagotovijo pokrivanje 10 % prebivalstva v vsakem dode-
ljenem geografskem območju po dveh letih;

2) Po enem letu začeti uporabljati dodeljene fre-
kvence.

Rok za začetek izpolnjevanja zgoraj navedenih ob-
veznosti začne teči z datumom začetka veljavnosti od-
ločb o dodelitvi radijskih frekvenc.

3. Merila in postopek izbire uspešnih ponudnikov
3.1. Postopek izbire uspešnih ponudnikov
Agencija bo uspešne ponudnike izbrala na podlagi 

ponujene cene. Ponudbe se bo ocenjevalo v dveh za-
četnih krogih (glej točko 3.2. (Merila za izbiro uspešnih 
ponudnikov)) za vsako geografsko območje posebej. 
V 1. krogu bodo veljale spektralne kape kot so oprede-
ljene v točki 1.5.1. (Spektralne kape), medtem ko bodo 
v 2. krogu na voljo radijske frekvence, ki v 1. krogu niso 
bile dodeljene.

Pregled lotov, ki so na voljo na tem javnem razpisu:

Kategorija Št. lotov Vključeni loti Razpoložljivost Spekter v lotu Frekvenčno območje

E1 1 E1_[xx] Glej točko 1.3. 
tega sklepa 1 x 20 MHz Konkretni frekvenčni lot v razponu

3 410–3 430 MHz

E2 1 E2_[xx] Glej točko 1.3. 
tega sklepa 1 x 20 MHz Konkretni frekvenčni lot v razponu

3 510–3 530 MHz

E3 1 E3_[xx]
Od datuma 
dodelitve do 
21. 9. 2021

1 x 10 MHz Konkretni frekvenčni loti v razponu
3 500–3 510 MHz

Ponudniki morajo pri oddaji svoje ponudbe upošte-
vati omejitve iz točke 1.5. (Omejitve javnega razpisa).

3.2. Merila za izbiro uspešnih ponudnikov
Edino merilo za izbiro uspešnih ponudnikov je po-

nujena cena.
Ponujena cena mora znašati najmanj višino naj-

manjšega zneska plačila za učinkovito rabo omejene 
naravne dobrine, ki je bil potrjen s sklepom Vlade Re-
publike Slovenije (glej točko 4. (Najmanjši znesek plačila 
za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in način 
njegovega plačila) in poglavje I. razpisne dokumentacije 
(Obrazci)).
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V ponudbi mora ponudnik navesti ponujeno ceno 
za vse lote, za katere je zainteresiran.

V 1. krogu bo komisija za vodenje javnega raz-
pisa najprej ocenjevala ponudbe za lot E1 in pri tem 
upoštevala vse prispele ponudbe za ta lot v določe-
nem geografskem območju. Če bo ponudba samo 
ena, bo ta ponudba zmagovalna. Če bo ponudb več, 
bo ob upoštevanju namena uporabe radijskih frekvenc 
(glej točko 1.5.2. (Omejitve pri povpraševanju v fre-
kvenčnem spektru 3500 MHz)) komisija izbrala po-
nudbo z najvišjo ponujeno ceno, v primeru več enakih 
najvišjih ponudb pa bo komisija zmagovalno ponudbo 
določila z žrebom (glej točko 3.3. (Žreb)). Komisija bo 
nadaljevala z ocenjevanjem lotov E2 in E3 po enakem 
postopku, pri tem pa bo upoštevala spektralne kape 
kot so opredeljene v točki 1.5.1. (Spektralne kape). 
To pomeni, da pri ocenjevanju ponudb za lot E2 ne 
bo mogel sodelovati ponudnik z zmagovalno ponudbo 
za lot E1, pri ocenjevanju ponudb za lot E3, pa ne bo 
mogel sodelovati ponudnik z zmagovalno ponudbo 
za lot E1 ali E2.

V drugem krogu bo komisija ocenila ponudbe 
za vse nepodeljene lote iz 1. kroga, za katere bodo 
ponudniki izrazili interes s količino spektra v obrazcu 
I.4.1 do I.4.12. Ocenjevanje bo potekalo enako kot 
v 1. krogu, vendar brez omejitve spektralnih kap.

V primeru, da bodo ponudniki z zmagovalni-
mi ponudbami na javnem razpisu pridobili nezvezen 
spekter, se lahko najkasneje v roku 30 dni od izda-
je odločb o dodelitvi radijskih frekvenc dogovorijo 
z ostalimi zmagovalnimi ponudniki za prerazporeditev 
frekvenčnih blokov na način, da bo njihov spekter 
zvezen. V primeru, da do dogovora med njimi ne bo 
prišlo, bo agencija o tem odločila v skladu s 3. toč-
ko drugega odstavka 57. člena ZEKom-1 po uradni 
dolžnosti.

3.3. Žreb
V primeru, da več ponudnikov za določen lot po-

nudi enako ceno, bo o izbiri med njimi odločil žreb.
Žreb opravi komisija, ki je bila imenovana za vo-

denje javnega razpisa. Žrebu bodo lahko prisostvova-
li tudi zakoniti zastopniki ponudnikov oziroma njihovi 
pooblaščenci. Žreb se bo opravi tako, da se bodo evi-
denčne številke ponudb ponudnikov, med katerimi se 
opravi žreb, zapisale na prepognjene listke, ki se bodo 
v prisotnosti komisije in predstavnikov ponudnikov ove-
rili ž žigom komisije. Listki z evidenčnimi številkami 
ponudb se bodo zaprli v škatlo. Oseba, ki bo vodila 
žrebanje, bo vlekla listke iz škatle in javno povedala 
evidenčno številko izžrebanega ponudnika ter izžreba-
ni listek pokaže prisotnim in ga oddala komisiji. O žre-
banju se bo pripravil zapisnik, ki ga bodo podpisali člani 
komisije in predstavniki ponudnikov, ki bodo navzoči.

3.4. Določitev zneska plačila za učinkovito rabo 
omejene naravne dobrine

Ponudnik, ki mu bodo dodeljene frekvence na 
tem javnem razpisu, mora plačati znesek za učin-
kovito rabo omejene naravne dobrine, s katerim se 
zagotovi optimalna uporaba dodeljenih radijskih fre-
kvenc. Znesek za učinkovito rabo omejene naravne 
dobrine je sestavljen iz vsote cen dodeljenih blokov 
iz 1. in 2. kroga.

4. Najmanjši znesek plačila za učinkovito rabo 
omejene naravne dobrine in način njegovega plačila

Agencija je najnižje zneske plačila na MHz na 
prebivalca določila s soglasjem Vlade Republike Slo-
venije, ki ga je ta podala v sklepu št. 38100-2/2017/3 
z dne 2. 3. 2017. Z navedenim sklepom je Vlada 
Republike Slovenije potrdila najnižji znesek plačila 
za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in način 
plačila nadomestila za učinkovito rabo omejene na-
ravne dobrine.

Najmanjši zneski plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine (zaokrožene na najbližji cel EUR):

Oznaka 
geografskega 
območja

Naziv 
geografskega 
območja

Radiofrekvenčni 
pas

3500 MHz

3410 MHz
do 3430 MHz

3510 MHz
do 3530 MHz

3500
do 3510 MHz

Kategorija lota E1_[xx] E2_[xx] E3_[xx]

Velikost lota 1 x 20 MHz 1 x 20 MHz 1 x 10 MHz

Število lotov 1 1 1

Izklicna cena na lot 
(v EUR)

Izklicna cena na lot 
(v EUR)

Izklicna cena na lot 
(v EUR)

1 Koper 4.386,00 3.673,00 2.193,00

2 Murska Sobota 5.653,00 5.653,00 3.164,00

3 Maribor – Ptuj 12.673,00 12.673,00 6.337,00

4 Celje – Velenje 6.648,00 6.648,00 3.324,00

5 Novo mesto 8.169,00 8.169,00 4.085,00

6 Slovenj Gradec 4.433,00 4.433,00 2.958,00

7 Jesenice – Kranj 4.612,00

8 Nova Gorica 2.099,00

9 Kočevje 2.218,00 2.218,00 1.109,00

10 Ljub ljana 20.166,00 20.166,00 10.083,00

11 Postojna 1.429,00 1.429,00 715,00

12 Idrija – Logatec 1.213,00 1.213,00 606,00
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Skladno s citiranim sklepom Vlade Republike Slo-
venije morajo ponudniki, ki jim bo agencija z odločbo 
o dodelitvi radijskih frekvenc dodelila v uporabo radijske 
frekvence, ki so predmet tega javnega razpisa, konč-
ni znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne 
dobrine poravnati v enkratnem znesku, in sicer v roku 
30 dni od datuma vročitve odločb o dodelitvi radijskih 
frekvenc.

5. Rok in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 10. 4. 2017 do 10. ure 

po lokalnem času kraja sedeža agencije. Ne glede na 
način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov 
agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in sto-
ritve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljub ljana, do 
navedenega roka.

Ponudba mora biti predložena v enem izvirniku in 
eni kopiji. V primeru kakršnihkoli razlik med izvodoma 
velja izvirnik ponudbe. Izvirnik in kopija morata biti zapr-
ta vsak v svojem ovoju z oznako »Izvirnik« ali »Original« 
oziroma »Kopija«, oba ovoja pa morata biti vstavljena 
v skupen ovoj, označen z oznako »Ponudba na javni 
razpis za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje 
javnih komunikacijskih storitev v radiofrekvenčnem pasu 
3500 MHz za lokalno uporabo – ne odpiraj«.

Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremem-
be, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka 
za predložitev ponudb. Ponudbo, ki bo na naslov agen-
cije prispela po poteku roka, bo agencija poslala neod-
prto nazaj pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na na-
slov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agen-
cije, vsak delovni dan od 8.30 do 14. ure oziroma zadnji 
dan roka do 10. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena 
za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave 
izdala potrdilo o prejemu ponudbe.

Podrobnejše informacije glede priprave ponudbe se 
nahajajo v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi na 

sedežu agencije: Stegne 7, 1000 Ljub ljana, dne 10. 4. 2017 
ob 12. uri po lokalnem času kraja sedeža agencije.

Podrobnejše informacije v zvezi z javnim odpira-
njem ponudb se nahajajo v razpisni dokumentaciji.

7. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prija-
vlja na predmetni javni razpis, mora oddati ponudbo, 
pripravljeno v skladu s tem sklepom in razpisno doku-
mentacijo. Razpisna dokumentacija podaja podrobnejše 
informacije v zvezi s tem javnim razpisom in posameznimi 
točkami predmetnega sklepa o uvedbi javnega razpisa. 
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh 
agencije: www.akos-rs.si. Interesenti lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo v tiskani obliki tudi osebno na vlo-
žišču agencije v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do 
petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.

8. Sprememba ali dopolnitev sklepa o uvedbi jav-
nega razpisa in razpisne dokumentacije

Agencija lahko spremeni predmetni sklep, ob tem 
pa mora glede na obseg sprememb v sklepu odločiti 
tudi o podaljšanju roka za oddajo ponudb. O vsaki spre-
membi bodo enakopravno in pregledno obveščeni vsi 
zainteresirani ponudniki. Morebitni novi sklep bo agen-
cija objavila v Uradnem listu Republike Slovenije najpo-
zneje sedem dni pred potekom roka, ki je bil določen za 
oddajo ponudb (šesti odstavek 38. člena ZEKom-1), ter 
na spletni strani agencije: www.akos-rs.si.

Agencija si pridržuje pravico do spremembe ali do-
polnitve razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentaci-
ja se v takem primeru spremeni oziroma dopolni z objavo 
spremembe oziroma dodatka na spletni strani agencije, 

vendar najkasneje do 31. 3. 2017. V primeru dodatkov 
k razpisni dokumentaciji je ponudnik dolžan slednje v ce-
loti upoštevati pri oblikovanju svoje ponudbe.

9. Razveljavitev javnega razpisa: agencija si pridr-
žuje pravico, da kadarkoli do izdaje odločbe o dodelitvi 
radijskih frekvenc na podlagi tega javnega razpisa, javni 
razpis razveljavi. Sklep o razveljavitvi javnega razpisa se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

10. Dodatne informacije in kontaktna oseba
Interesent, ki želi kakršnokoli pojasnilo v zvezi 

z razpisno dokumentacijo, postopkom javnega razpi-
sa ali predmetom javnega razpisa, mora to zahteva-
ti izključno v pisni obliki in slovenskem jeziku. Pisno 
zahtevo naslovi na agencijo (Agencija za komunikacij-
ska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 
1000 Ljub ljana) s pripisom »Pojasnila v zvezi z javnim 
razpisom za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavlja-
nje javnih komunikacijskih storitev v radiofrekvenčnem 
pasu 3500 MHz« oziroma na elektronski poštni naslov: 
info.box@akos-rs.si. Navedeno podrobneje definira raz-
pisna dokumentacija v poglavju B. (Pojasnila k razpisni 
dokumentaciji).

Za dodatne informacije v zvezi z načinom zahte-
vanja in podajanja pojasnil je kontaktna oseba Željko 
Smiljanić.

11. Rok za izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc: 
agencija bo o ponudbah odločila z izdajo odločb o dodelitvi 
radijskih frekvenc skladno z 49. členom ZEKom-1.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije

Št. 41101-291/2016 Ob-1643/17

Mestna občina Maribor z 10. marcem 2017 odpira, 
na podlagi Koncesijskega akta za izvajanje energetske-
ga pogodbeništva (MUV, št. 2/2017), Javni razpis za 
podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska 
sanacija energetskih sistemov v 16 stavbah v la-
sti Mestne občine Maribor in možnost financiranja 
le-teh preko doseženih prihrankov po modelu ener-
getskega pogodbeništva«. Zbiranje vlog bo potekalo 
do 13. aprila 2017. Besedilo razpisa, prijavni obrazci in 
merila bodo objavljeni z dnem odprtja razpisa na spletni 
strani Mestne občine Maribor (www.maribor.si).

Mestna občina Maribor

 Ob-1576/17

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Krško (Uradni 
list RS, št. 13/16 in 79/16), na podlagi Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13, 81/16) in 
določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 
(Uradni list RS, št. 86/16) Občina Krško, CKŽ 14, 8270 
Krško, objavlja

javni razpis
Sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih 
priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne 

odpadne vode v občini Krško v letu 2017
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanci-

ranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in 
malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 
50 PE (populacijskih enot) v občini Krško.

II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih 

stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v občini Krško,
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– društva s sedežem v občini Krško, ki predložijo 
Odločbo o statusu društva, ki deluje v javnem interesu.

2. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega pri-
ključka:

– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski 
objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski 
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podla-
gi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno 
dovoljenje,

– pogoji za individualni hišni priključek morajo biti 
skladni z razpisno dokumentacijo Tehnični pogoji za iz-
vedbo priključitve, ki so navedeni v PRILOGA 1,

– pri izgradnji in izračunu je potrebno upošteva-
ti najkrajšo pot izvedbe priključitve na kanalizacijsko 
omrežje,

– na območju, kjer se zgradi javna kanalizacija, 
imajo lastniki stanovanjskih hiš s tem javnim razpisom 
skrajni rok za pridobitev sredstev 3 leta po tem, ko je 
izvajalec gospodarske javne službe v občini obvestil 
potencialne uporabnike o možnosti priključitve na javno 
kanalizacijo.

3. Pogoji pri izgradnji male 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 podla-
gi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno 
dovoljenje,

– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziro-
ma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih 
vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje 
8. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne od-
padne vode (Uradni list RS, št. 98/15),

– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komu-
nalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 10. čle-
na o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki 
jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15),

– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij 
znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, ra-
zen v primeru, da bi bila tehnična priključitev na kanali-
zacijsko omrežje nesorazmerno drago – informacije si 
vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi KOSTAK d.d., 
Leskovška cesta 2a, Krško. V primeru kasnejše izgra-
dnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z obstoječim 
občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju Občine Krško 
(Uradni list RS, št. 73/12, 84/13) obvezuje priključiti na 
javno kanalizacijo,

– v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15) se ma-
lih čistilnih naprav ne sme vgrajevati na vodovarstve-
nih območjih – informacije o lokacijah vodovarstvenih 
območij si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi 
KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, Krško ali na Občini 
Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.

4. Deleži sofinanciranja
Na osnovi Uredbe o območjih omejene rabe prosto-

ra zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objek-
tov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06, 
92/14) so določena naslednja merila:

– v pasu do 1.500 m (naselja: Spodnji Stari Grad, 
Spodnja Libna, Stara vas, Žadovinek) do 95 % upravi-
čenih stroškov investicije;

– v pasu do 2.500 m (krajevne skupnosti: KS Le-
skovec, KS Krško polje, KS Dolenja vas) do 82 % upra-
vičenih stroškov investicije;

– ostali v območju občine Krško do 70 % upraviče-
nih stroškov investicije.

III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kr-

ško za leto 2017, pod proračunsko postavko 4055 – 
ravnanje z odpadno vodo, konto 4119 in 4120 v višini 
92.500,00 EUR.

Finančna sredstva zagotovljena v proračunu so 
namenjena za:

– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov 
v okvirni višini 45.000,00 EUR in

– sofinanciranje malih čistilnih naprav v okvirni vi-
šini 47.500,00 EUR.

Skupna višina sredstev iz prvega odstavka te toč-
ke se lahko poveča z zagotovitvijo dodatnih sredstev 
v proračunu.

IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 

2014 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami raču-
nov.

Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski 
objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s po-
trdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na pod-
lagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno 
dovoljenje. Maksimalna višina upravičenih stroškov za 
posamezen stanovanjski objekt znaša 2.400,00 EUR 
z DDV.

Upravičeni stroški za individualne hišne priključke 
za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbe-
nim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, 
zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega od-
stavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje:

– stroški materiala (cevi, jaški, spojke …) – maksi-
malna višina upravičenih materialnih stroškov je nave-
dena v Prilogi 2 – Maksimalna višina upravičenih mate-
rialnih stroškov,

– stroški storitev (priključitev na javni kanalizacijski 
kanal – gospodarska javna služba, strojna, montažna 
dela, zemeljska dela – max. 12,00 EUR z DDV na te-
koči meter).

Upravičen strošek malih čistilnih naprav za obsto-
ječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim do-
voljenjem je:

– nakup in montaža male čistilne naprave.
V primeru, da je skupni znesek računov za do-

bavljeno opremo in opravljeno delo nižji od zneskov, ki 
so navedeni v Prilogi 2 – Maksimalna višina upravičenih 
materialnih stroškov, se upošteva znesek po računu.

Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti popolno 

vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpi-
sna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu Centra za 
podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško), Cesta krških 
žrtev 46, Krško, na spletnih straneh CPT Krško (www.
cptkrsko.si) pod rubriko aktualni javni razpisi ter na sple-
tni strani Občine Krško (www.krsko.si) pod rubriko Javni 
razpisi.

VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po 

pošti na naslov: Center za podjetništvo in turizem Krško, 
Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško.

Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega 
delovnega ponedeljka v mesecu, razen v mesecu avgu-
stu, ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Odpiranje vlog se 
bo izvajalo vsako prvo delovno sredo v mesecu po roku 
za oddajo vlog. Za prvo odpiranje lahko kandidati odda-
jo vloge prvi delovni dan v mesecu aprilu in do prvega 
delovnega ponedeljka v mesecu maju. Vloge se bodo 
sprejemale do porabe sredstev oziroma najkasneje do 
prvega delovnega ponedeljka v mesecu novembru.
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Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora 
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Raz-
pis sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in ma-
lih čistilnih naprav«. 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 me-
sečno, in sicer vsako prvo delovno sredo v mesecu po 
roku za oddajo vlog, razen v mesecu avgustu in de-
cembru. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, 
da v roku osem dni od prejema poziva za dopolnitev 
vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji 
ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. 
Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjeva-
nja pogojev, ki so navedeni v točki II. Splošni pogoji za 
pridobitev sredstev.

Vse prejete vloge se bodo obravnavale po ča-
sovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo 
prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih 
sredstev, bodo imele prednost vloge s potrdilom o pla-
čanem računu opravljene storitve starejšega datuma. 
V primeru, da bo več vlog z istim datumom potrdila 
o plačanem računu, se bodo te vloge obravnavale 
glede na datum izdane izjave o ustreznosti oziroma 
pravilni priključitvi. V primeru, da bo več vlog z istim da-
tumom izjave o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi, 
se bodo te vloge obravnavale po časovnem zaporedju 
prispetja vloge.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni 
s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripra-
vila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu 
in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim 
upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in 
ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo 
sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca 
v roku 30 dni od prejetja zahtevka.

Prijavitelji lahko pridobijo sredstva za isto naložbo 
le enkrat. V kolikor je prijavitelj že prejel javna sredstva 
za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.

VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sred-

stev izvaja predstavnik Občine Krško, ki opravlja nad-
zor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa. 
Kontrolo pri graditvi kanalizacijskih priključkov, nad ka-

nalskim priključkom in revizijskim jaškom pa izvaja pred-
stavnik bodočega upravljavca Kostak d.d.

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 upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev 
v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva 
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dne-
va nakazila dalje.

Občina Krško

Št. 330-0001/2017 Ob-1579/17

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre-
žice, na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14, 
32,15), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko 
obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 39/15), Odloka 
o proračunu Občine Brežice za leto 2017 (Uradni list 
RS, št. 13/16, 82/16) in Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13, 81/16) 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja  

in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja  
v Občini Brežice za leto 2017

I. Naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 
8250 Brežice.

II. Predmet javnega razpisa: Občina Brežice (v na-
daljevanju občina) razpisuje nepovratna finančna sred-
stva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kme-
tijstva in podeželja za leto 2017, ki se dodeljujejo po 
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, 
skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo 
komisije (EU) št. 1407/2013.

III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva v skupni višini 118.000,00 EUR so zago-

tovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2017 na 
naslednjih proračunskih postavkah: 00148-razvojni pro-
grami kmetij v višini 100.000 €, 00146-delovanje društev 
(tehnična podpora) v višini 15.000 €, 00145 ekološko 
kmetijstvo 3.000 €.

Vrsta ukrepa (po pravilniku):

Ukrepi: Višina sredstev
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo
(14. člen – Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 100.000 EUR) 100.000 EUR

POMOČI DE MINIMIS
1. Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju 18.000 EUR

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev 
in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skla-
dno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko 
obdobje 2015–2020 (v nadaljevanju pravilnik).

V kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva 
ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva v skla-
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du z Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2017 
prenesejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog 
od razpoložljivih sredstev. V kolikor bo glede na število 
vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvi-
denih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem 
upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
1. Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe:
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki 

so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljevanju 

MSP) ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z name-
nom dodelitve sredstev.

(3) Če je upravičenec MSP (samostojni podjetnik 
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, 
da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki 
je predmet podpore.

(4) Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo dav-
kov (DDV ni upravičen strošek, če je upravičenec davčni 
zavezanec), raznih taks, prispevkov, stroškov poslova-
nja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, 
investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospo-
darstev in naložbe izven območja občine.

(5) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel 
sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali 
evropskih) sredstev.

(6) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi do-
datnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih 
ukrepih razpisa.

2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne 
pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi 
Uredbe komisije (EU) številka 702/2014):

(1) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni sub-
jekti, ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je 
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo 
z notranjim trgom;

– podjetja v težavah.
(2) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne upo-

rabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 za:

– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 
države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe do-
mačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

(3) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. 
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najviš-
jih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt 
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali 
pa se delno financira iz sredstev EU.

(5) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se de-
loma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula-
cijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska 
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

(6) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in 
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo pre-
sežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

(7) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de 
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014.

3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe po-
moči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
številka 1407/2013):

(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja 
iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno 
rabo domačih pro izvodov pred uvoženimi.

(3) Pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za pre-
voz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub-
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do obči-
ne ali do države.

(5) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu 
podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Ured-
bo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evrop-
ske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 
24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v pri-
meru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, 
ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, 
ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

(6) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega 
odstavka, ki govori iz katerih sektorjev podjetja niso 
upravičena do pomoči de minimis, ter je poleg tega de-
javno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge de-
javnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije 
(ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, 
dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če 
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti 
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti 
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te ured-
be, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe 
Komisije (ES) št. 1407/2013.

(7) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči.
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(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 
št. 360/2012.

(9) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 
100.000 EUR).

(10) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo do-
deljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki 
Sloveniji.

(11) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, 

ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na 
podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh 
in v tekočem proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da 
z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo prese-
žena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti 
pomoči po drugih predpisih;

– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se 
preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za 
vsa, z njim povezana podjetja;

– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov veza-
no na določilo šestega odstavka 19. člena pravilnika.

(12) Občina bo s sklepom pisno obvestila preje-
mnika:

– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis 
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upra-

vičenci, upravičeni stroški
Skupinske izjeme za kmetijstvo
Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredme-

tena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s pri-
marno kmetijsko pro izvodnjo (14. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

(1) Višina razpisanih sredstev je 100.000 EUR. V okvi-
ru proračunske postavke 00148, se izvede podukrep:

1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v višini 
100.000 EUR.

(2) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od na-
slednjih ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-
skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro-
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro izvodnje;

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem 
z energijo in vodo.

(3) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup pro izvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih 

zemljišč;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije;

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva;
– nakup rabljene opreme in naprav.
(4) Pogoji za dodelitev sredstev:
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktiv-

nosti,
– vsi stroji in oprema morajo biti novi,
– v primeru nakupa kmetijske mehanizacije – trak-

torja 4x4, so upravičenci tisti, ki poleg upoštevanja splo-
šnih pogojev v zadnjih 10 letih niso prejeli sredstev iz ob-
činskega proračuna za isti namen (nakup traktorja 4x4),

– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 
na ime nosilca MSP oziroma kmetijskega gospodarstva,

– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ne sme biti 
podjetje v težavah,

– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora z in-
vesticijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od nave-
denih ciljev ukrepa,

– na MSP oziroma kmetijskem gospodarstvu mo-
rajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro izvodnje ozi-
roma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse pred-
pisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih 
pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija na-
menjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko go-
spodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,

– investicija mora biti zaključena pred izplačilom 
sredstev,

– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za na-
men, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj 
še 5 let po izplačilu sredstev,

– za kmetijska zemljišča se šteje raba po GERK-ih.
(5) Dodatni pogoji:
– vrednost posamezne investicije na upravičenca 

mora znašati najmanj 4.000 EUR in največ 20.000 EUR, 
kar je razvidno iz priloženih predračunov. Skupna vre-
dnost investicije je lahko tudi višja od 20.000 EUR, ven-
dar se pri izračunu subvencije upošteva zgornji limit. 
V primeru, da je upravičenec davčni zavezanec se upo-
števajo limiti brez DDV;

– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih 
stroškov, se morajo nanašati na datum opravljene stori-
tve od izdaje sklepa o odobritvi sredstev dalje do 30. 11. 
2017. Računi izdani pred dnevom izdaje sklepa o odo-
britvi sredstev ter računi izdani po 30. 11. 2017 ne bodo 
upoštevani. E-zahtevek za izplačilo občinskih sredstev 
skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino 
dostavljen do 30. 11. 2017.

(6) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna 

sredstva za namen investicije.
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko 

in rastlinsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novo-

gradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in spremljajočih gospo-
darskih poslopij na kmetiji;

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-
vov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo pri-
marni kmetijski pro izvodnji ter ureditev izpustov (stroški 
materiala in storitev);
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– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije;
– stroški nove opreme hlevov in gospodarskih po-

slopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 

v rastlinjaku, brez namakalnega sistema, če ne izpolnju-
je pogojev iz 6(F) odstavka 14. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014;

– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugo-
dnimi vremenskimi razmerami – protitočne mreže s pri-
padajočo opremo, ki mora biti postavljena na najmanj 
0,25 ha,

– stroški nakupa računalniške programske opreme, 
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

(3) Upravičenci do pomoči so:
MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se ukvar-

jajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju ob-
čine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in 
imajo v lasti oziroma zakupu najmanj 1 ha kmetijskih 
površin, ki ležijo na območju občine in mora biti raz-
vidno iz subvencije vloge za tekoče leto ali iz registra 
kmetijskih gospodarstev, ki ne sme biti starejši od ene-
ga meseca. Za 1 ha primerljive kmetijske površine se 
šteje: 1 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem 
katastru evidentirana kot kmetijska zemljišča in imajo 
boniteto zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo eviden-
tiranje nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: boniteta), 
od 50 do 100,

– 2 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem 
katastru evidentirana kot kmetijska zemljišča z boniteto 
od 1 do 49, ali

– 8 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem 
katastru evidentirana kot gozdna zemljišča.

(4) Pogoji za pridobitev so:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

– ponudbe oziroma predračun za načrtovano na-
ložbo, ki se morajo glasiti na ime nosilca MSP oziroma 
kmetijskega gospodarstva;

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel ali izpis iz 
registra kmetijskih gospodarstev, ki ni starejši od enega 
meseca,

– parafiran vzorec pogodbe.
(5) Intenzivnost pomoči znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 

nosilec kmetijskega gospodarstva.
Pomoči de minimis
Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetij-

skem in gozdarskem sektorju
(1) Višina razpisanih sredstev je 18.00,00 EUR. 

Ukrep se izvede v okviru naslednjih proračunskih po-
stavk: 00146 Delovanje društev-tehnična podpora 
(15.000 €), 00145 Ekološko kmetijstvo (3.000 €).

(2) Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobiva-
nja novih znanj in novih tehnologij ter možnosti korišče-
nja storitev svetovanj.

(3) Za zagotavljanje tehnične podpore se štejejo:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru 

društvene dejavnosti,
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje, sve-

tovanje kmetov in članov njihovih družin,
– ocenjevanje kmetijskih predelanih pridelkov (vino, 

sokovi, suhomesnati izdelki, siri),
– izmenjava izkušenj in znanj – primeri dobrih praks 

pri predelavi kmetijskih pridelkov,

– predstavitve predelanih izdelkov.
(4) Cilji ukrepa je povečevati strokovno usposoblje-

nost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem konku-
renčnost kmetijskih gospodarstev.

(5) Splošni pogoji upravičenosti:
– če tehnično pomoč zagotavljajo društva morajo 

k vlogi predložiti letni program dela, izpolnjen obrazec 2, 
parafiran vzorec pogodbe,

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem 
na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opre-
deljenih pogojev,

– če tehnično podporo zagotavljajo skupine pro-
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzaje-
mno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizaci-
jah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak pri-
spevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine 
ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje 
storitve,

– računi oziroma predračuni in potrdila o plačilu, 
v okviru upravičenih stroškov, se nanašajo na datum 
opravljene storitve od 1. 1. 2017 dalje do 30. 11. 2017. 
E-zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z ra-
čuni in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen 
do 30. 11. 2017.

(6) Upravičeni stroški so:
– na področju organiziranja in izvedbe programov 

izobraževanja, usposabljanja in svetovanje kmetom in 
delavcem na kmetijskem gospodarstvu, se pomoč dode-
li za kritje: stroškov organiziranja programov usposablja-
nja, ki zajemajo stroške predavateljev, najem prostorov, 
izdelave letakov, zgibank, vabil, oglaševanja izobraže-
vanj,

– na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo 
tretje strani, se štejejo honorarji za storitve, ki ne spa-
dajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zve-
zi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer 
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali 
oglaševanje),

– na področju ocenjevanja vin, sokov salam in si-
rov: stroški ocenjevalcev, stroški tiska biltena ocenje-
vanj, izdelava plaket, priznanj, oglaševanje, nabava de-
gustacijskih kozarcev in ostalih rekvizitov potrebni za 
ocenjevanje oziroma predstavitev,

– na področju izmenjave izkušenj in dobrih praks: 
stroški avtobusnega prevoza.

(7) Pomoč se ne odobri za:
– stroške storitve povezane z običajnimi operativni-

mi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetova-
nje, redne pravne storitve ali oglaševanje,

– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, 
razen izmenjave dobrih praks oziroma ekskurzij,

– stroški povezani s prehrano, nastanitvami in vsto-
pnicami.

(8) Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se lahko krije do 100 % upravičenih 

stroškov v obliki nepovratnih sredstev, vendar največ 
1.000,00 € na eno vlogo za ocenjevanje predelanih 
kmetijskih pro izvodov (vino, sokovi, siri, suhomesnati 
pro izvodi) ter največ do 1.000,00 za izobraževanje, ki 
vključuje tudi izmenjavo dobrih praks. Omejitev ne velja 
za aktivnosti društva, ki so registrirana kot ekološka dru-
štva in izvajajo aktivnosti samo iz tega področja,

– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev 
in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro-
izvajalcem,

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem 
na območju občine,

– članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti 
pogoj za dostop do storitev.
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(9) Upravičenci:
– ustrezno registrirana stanovska in interesna zdru-

ženja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju Občine Brežice in imajo sedež 
v Občini Brežice. V kolikor imajo sedež izven Občine 
Brežice in izvajajo aktivnosti, ki so navedene pri upravi-
čenih stroških, za kmetije, ki imajo registrirano kmetijsko 
gospodarstvo s sedežem v Občini Brežice, spadajo med 
upravičence po tem razpisu, in sicer za del aktivnosti, 
ki se nanaša na člane iz Občine Brežice, kar morajo 
dokazati s članstvom, da so iz Občine Brežice. Vsak 
upravičenec lahko odda največ eno vlogo, v kateri je 
lahko več aktivnosti in mora biti navedena vsaka pose-
bej na obrazcu 2.

VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do pet-

ka, 21. 4. 2017, na naslov Občina Brežice, Cesta prvih 
borcev 18, 8250 Brežice. Na pošti oddane vloge morajo 
biti oddane priporočeno s poštnim žigom na dan 21. 4. 
2017. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opre-
mljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:

»Ne odpiraj Javni razpis – Naložbe-primarna kme-
tijska pro izvodnja

»Ne odpiraj Javni razpis – Tehnična podpora-izo-
braževanje«

»Ne odpiraj Javni razpis – Tehnična podpora-eko-
loško kmetijstvo«.

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne 
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.

VII. Obravnavanje vlog
(1) Strokovna komisija, imenovana s sklepom župa-

na Občine Brežice, bo z odpiranjem vlog začela 24. 4. 
2017 v prostorih Občine Brežice. Odpiranje ne bo javno.

(2) V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo ko-
misija prijavitelje pozvala, da v roku 5 dni od prejema 
poziva dopolnijo vlogo. V primeru, da vloga v zahteva-
nem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena kot 
nepopolna.

(3) Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih 
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih 
v javnem razpisu.

(4) Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obvešče-
ni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) 
Občine Brežice najpozneje v roku 30 dni od datuma 
odpiranja prijav.

(5) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pra-
vilniku na predlog strokovne komisije, ki je imenovana 
s strani župana, odloča pooblaščena oseba.

(6) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko 
upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od pre-
jema sklepa. Odločitev župana je dokončna.

(7) Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kom pomoči se uredijo s pogodbo. Pogodba mora biti 
podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, 
v nasprotnem se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za 
pridobitev sredstev.

(8) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomoč-
nosti sklepa.

VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: upra-
vičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo 
na podlagi e-zahtevka posameznega upravičenca na 
transakcijski račun, naveden v vlogi oziroma zahtevku, 
praviloma v letu 2017, v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna. Priloga k zahtevku mora vsebo-
vati naslednjo dokumentacijo: originalni račun ali overje-
na kopija računa, potrdilo/dokazilo o plačanem računu, 
druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma 
naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu ozi-

roma storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …) 
glede na posamezen ukrep. Zahtevki in priloge morajo 
biti dostavljena na Občino Brežice najkasneje do 30. 11. 
2017. Zahtevek se pošlje v e-obliki, priloge pa se oddajo 
v fizični obliki.

IX. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, 
pridobljenih po tem razpisu, spremlja in preverja pri pre-
jemnikih občinska strokovna služba, pristojna za podro-
čje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti 
župan.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v ce-
loti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če 
se ugotovi, da:

– so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena;

– je upravičenec za katerikoli namen pridobitve 
sredstev navajal neresnične podatke;

– je upravičenec za isti namen in iz istega naslova 
že pridobil finančna sredstva.

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske 
porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobi-
tve sredstev po tem razpisu za naslednji dve leti.

(4) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, 
ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem razpisu, 
deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

(5) Občina voditi natančne evidence z informaci-
jami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju 
pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po 
tem razpisu.

X. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo raz-
pisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumen-
tacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice (www.
brezice.si). V tem roku jo zainteresirani lahko dvignejo 
osebno na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodar-
stvo, kmetijstvo in razvoj, CPB 18, 8250 Brežice. Kon-
taktna oseba: Roman Matjašič, tel. 07/620-55-32, elek-
tronska pošta: roman.matjasic@brezice.si, vsak delovni 
dan v času uradnih ur.

Občina Brežice

Št. 410-158/2016 Ob-1582/17

Na podlagi Odloka o štipendiranju (Uradni list RS, 
št. 3/17, v nadaljevanju: odlok) in Odloka o proračunu 
Mestne občine Koper za leto 2017 (Uradni list RS, 
št. 86/16) Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za dodelitev štipendij študentom  

za študijsko leto 2016/2017
Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij štu-

dentom na dodiplomskih in podiplomskih študijskih pro-
gramih v študijskem letu 2016/2017, in sicer 5 štipendij 
za študij v Republiki Sloveniji in tujini.

Štipendije za študij v Republiki Sloveniji bodo pode-
ljene samo za naslednja področja oziroma ožja področja 
(Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema iz-
obraževanja in usposabljanja, Uradni list RS, št. 46/06):

– naravoslovje, matematika in računalništvo
– tehnika, pro izvodne tehnologije in gradbeništvo
– kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo
– zdravstvo.
Višina štipendije znaša:
– za študij v Republiki Sloveniji: 220,00 EUR
– za študij v tujini: 350,00 EUR.
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1. Pravico do štipendije lahko uveljavljajo študenti 
dodiplomskega in podiplomskega študija, če izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– študenti prvega letnika dosegajo povprečno oce-
no vseh številčno ocenjenih predmetov predhodnega 
letnika izobraževanja glede na študijsko leto uveljavlja-
nja štipendije najmanj 4,30, študenti višjih letnikov pa 
povprečno oceno vseh opravljenih številčno ocenjenih 
izpitov v predhodnem študijskem letu glede na študijsko 
leto uveljavljanja štipendije najmanj 8,50;

– študenti dodiplomskega študija ob prvem vpisu 
v prvi letnik niso starejši od 21 let, študenti podiplom-
skega študija pa ne starejši od 26 let;

– so državljani Republike Slovenije;
– imajo ob prijavi najmanj 3 leta neprekinjeno stalno 

prebivališče v Mestni občini Koper;
– mesečni bruto dohodek na družinskega člana 

v preteklem letu ne presega 1.600,00 EUR;
– niso v delovnem razmerju, niso vpisani v eviden-

co brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje, ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa 
zasebnika ali samostojnega podjetnika in

– niso prejemniki druge štipendije, razen v primeru, 
če je prijavitelj prejemnik državne štipendije.

Študenti, ki študirajo v tujini, morajo dosegati oce-
ne, ki so primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki 
Sloveniji. V primeru ocen, ki jih je vlagatelj dosegel zunaj 
Republike Slovenije in ne ustrezajo ocenam v skladu 
s predpisi s področja šolstva ali visokega šolstva v Re-
publiki Sloveniji, mora vlagatelj zagotoviti prevod listin 
v slovenski jezik, ocenjevalno lestvico tuje izobraževal-
ne ustanove, na podlagi katere dodeljevalec štipendije 
izvede pretvorbo ocen v slovenski ocenjevalni sistem 
ter dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega 
(akreditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji 
izobraževalni ustanovi.

Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi študentom, 
ki ne izpolnjujejo pogoja iz prve alinee te točke, če ima-
jo izjemne dosežke v evropskem ali svetovnem merilu 
v zadnjih dveh letih glede na študijsko leto, za katerega 
uveljavljajo pravico do štipendije.

2. Prijavi za dodelitev štipendije na obrazcu »Vloga 
za dodelitev štipendije za študijsko leto 2016/2017«, 
ki ga dobite na spletnih straneh Mestne občine Koper 
www.koper.si ali osebno dvignete v sprejemni pisarni 
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje, mora vla-
gatelj priložiti:

– dokazilo o vpisu za tekoče študijsko leto 
2016/2017 (v kolikor kandidat za dodelitev štipendije 
za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za dodelitev 
štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpi-
tih ali povabilo tuje izobraževalne organizacije. Potrdilo 
o vpisu mora predložiti v roku 15 dni od opravljenega 
vpisa, sicer se vloga zavrže).

– dokazilo o učnem uspehu predhodnega letnika 
izobraževanja glede na letnik, za katerega se uveljavlja 
pravica do štipendije oziroma dokazilo o opravljenih 
izpitih; za študente v tujini še prevod listin v slovenski 
jezik, ocenjevalno lestvico tuje izobraževalne ustanove 
ter dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega 
(akreditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji 
izobraževalni ustanovi;

– morebitna dokazila o izjemnih dosežkih na po-
sameznem področju, pridobljenih izven rednih šolskih 
oziroma študijskih obveznosti. Upoštevajo se potrdila 
in dokazila, ki so bila pridobljena v zadnjih dveh šolskih 
oziroma študijskih letih;

– izjavo, da ima kandidat ob prijavi stalno prebivali-
šče v Mestni občini Koper neprekinjeno najmanj 3 leta;

– izjavo, da je kandidat državljan Republike Slo-
venije;

– dokazilo o premoženjskem stanju iz 7. člena tega 
odloka;

– življenjepis europass;
– podpisano izjavo kandidata, da ni v delovnem 

razmerju, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Za-
vodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja 
dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega 
podjetnika in podpisano izjavo kandidata, da ni preje-
mnik druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen more-
bitne državne štipendije;

– kopije odločb o odmeri dohodnine družinskih čla-
nov kandidatove družine za leto 2015 in potrdilo o vpisu 
za družinske člane, ki se šolajo.

3. Pri dodeljevanju štipendije se upoštevajo merila 
iz odloka (objavljen na spletni strani www.koper.si).

4. Rok za oddajo prijave
Prijava na razpis mora biti oddana na obrazcu: »Vlo-

ga za dodelitev štipendije za študijsko leto 2016/2017«. 
Prijava je popolna, če vsebuje vse zahtevane priloge 
oziroma dokazila navedena v točki 2. javnega razpisa 
in na vlogi.

Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporo-
čeno pošiljko najkasneje do 24. 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 si-
cer v času uradnih ur.

Prijave, prejete po tem roku, bo štipenditor štel za 
nepravočasne in jih bo neodprte vrnil pošiljatelju.

Prijava mora biti pravilno označena, in sicer mora 
biti v spodnjem desnem kotu zapis: »Ne odpiraj – Vloga 
za dodelitev štipendije 2016/2017 št. 410-158/2016«. Na 
hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.

Obravnavane bodo le pravilno označene, popolne 
in pravočasne vloge.

5. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno 
obveščeni predvidoma v roku 30 dni od izteka roka za 
oddajo prijav.

Medsebojna razmerja med Mestno občino Koper 
in izbranim kandidatom bodo urejena s pogodbo o šti-
pendiranju.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so na 
voljo na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Me-
stne občine Koper, Tamara Kovačič, tel. 05/66-46-255 
ali 05/66-46-239 ali po elektronski pošti: tamara.kova-
cic@koper.si.

Mestna občina Koper

Št. 410-1/2017-7 Ob-1594/17

Občina Litija na podlagi Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – Odl. US, 110/02 
– ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Pravilnika in meril za sofinan-
ciranje športnih programov v Občini Litija (Uradni list 
RS, št. 95/09, 12/11), Odloka o proračunu Občine Litija 
za leto 2017 (Uradni list RS, št. 9/17), Letnega progra-
ma športa v Občini Litija za leto 2017, sprejetega dne 
22. 2. 2017 na 14. redni seji Občinskega sveta Občine 
Litija, objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

športa za leto 2017 v Občini Litija
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji: na 

razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci športnih dejavnosti 
(športna društva in klubi, šole, vrtci, podjetniki oziroma 
gospodarske družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo pogoje, 
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določene v 3. členu Pravilnika za sofinanciranje športnih 
programov v Občini Litija, ter da sodelujejo pri organi-
zaciji Litijskega teka ali da se teka udeležijo vsaj z eno 
ekipo tekmovalcev, skladno z razpisom prireditve.

2. Sofinanciranje upošteva načelo, da so proračun-
ska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih progra-
mov, in sicer za vsebine in obseg, kot jih določa Letni 
program športa v Občini Litija za leto 2017.

3. Višina sredstev za sofinanciranje programov 
športa in prireditev v letu 2017 je določena v Odloku 
o proračunu Občine Litija za leto 2017 in v LPŠ za leto 
2017 ter znaša 250.000 EUR. Izvajalci športnih pro-
gramov prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na 
izbranem področju športa v skladu z merili in točkova-
njem prijav.

4. Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi 
posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali pri-
reditev, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih lahko 
dobijo na spletni strani Občine Litija: http://www.litija.si.

5. Zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 7. 4. 2017, 
do 12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 43 – 
tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti 
(datum poštnega žiga: do vključno 7. 4. 2017). Javno 
odpiranje prijav bo v ponedeljek, 10. 4. 2017, ob 10. uri, 
v mali sejni sobi Občine Litija.

6. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obraz-
cih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 
14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni 
razpis za šport 2017!«. Na hrbtni strani ovojnice mora 
biti izpisan natančen naziv in naslov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo prijav,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede na predpisane obrazce oziroma 

ne bodo vsebovale zahtevanih prilog tudi po izteku roka 
za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu 
o dopolnitvi.

7. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skla-
du s pravilnikom in merili za vrednotenje programov 
športa v Občini Litija, z izbranimi izvajalci pa bodo skle-
njene pogodbe za sofinanciranje športnih programov. 
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti 
porabljena v letu 2017 za namene, za katere so bila 
dodeljena.

8. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni 
v predpisanem roku.

9. Dodatne informacije lahko zainteresirani prej-
mejo po e-pošti: marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.li-
tija@litija.si.

Občina Litija

Št. 410-3/2017-3 Ob-1595/17

Občina Litija na podlagi Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 
– UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Odloka 
o proračunu Občine Litija za leto 2017 (Uradni list RS, 
št. 9/17), Pravilnika in meril o sofinanciranju programov 
in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Li-
tija (Uradni list RS, št. 53/05, 12/09 in 12/11), Lokalnega 
kulturnega programa Občine Litija za leto 2017, spreje-
tega dne 22. 2. 2017 na 14. redni seji Občinskega sveta 
Občine Litija, objavlja

javni razpis in javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih 

programov in projektov v Občini Litija za leto 2017
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji: do 

pravice za pridobitev sredstev na področju ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti so upravičeni izvajalci ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti (kulturna društva in njihove zveze, 
neprofitne ustanove, neformalne skupine in posamezni-
ki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjal-
cev pri Ministrstvu za kulturo, za posamezne projekte 
in kulturne prireditve v javnem interesu pa tudi javni 
zavodi in javni skladi s področja kulturnih dejavnosti), 
ki izpolnjujejo pogoje, določene v 3. členu Pravilnika 
o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju 
ljubiteljske kulture v Občini Litija, Poleg teh je pogoj za 
sofinanciranje redne dejavnosti društev vsaj en nastop 
na reviji JSKD oziroma srečanju ustrezne zvrsti in nasto-
pi na občinskih kulturnih prireditvah v javnem interesu, 
kot jih določa LKP 2017.

2. Višina sredstev za razpisane programe v letu 
2017 je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za 
leto 2017 in znaša:

– na p.p. 1834 Ljubiteljske kulturne dejavnosti in 
prireditve: 87.000 EUR;

– na p.p. 1838 Kulturni domovi, objekti v KS: 
20.000 EUR;

– na p.p. 1866 Stara sodnija – obratovalni stroški: 
3.600 EUR.

3. Sredstva se razdelijo v skladu s sprejetim Lo-
kalnim kulturnim programom Občine Litija za leto 2017. 
Izvajalci programov in projektov s področja ljubiteljske 
kulture prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na iz-
branem področju v skladu z merili in točkovanjem prijav.

4. Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi 
posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali pri-
reditev, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih lahko 
dobijo na spletni strani Občine Litija: http://www.litija.si.

5. Zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 7. 4. 2017, 
do 12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 43 – 
tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti 
(datum poštnega žiga: do vključno 7. 4. 2017). Javno 
odpiranje prijav bo v torek, 11. 4. 2017, ob 10. uri, v mali 
sejni sobi Občine Litija.

6. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obraz-
cih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 
14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni 
razpis/poziv za kulturo 2017!«. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti izpisan natančen naziv in naslov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo prijav,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma 

zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, 
ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

7. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skla-
du s pravilnikom in merili, z izbranimi izvajalci pa bodo 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Dodeljena sredstva 
na podlagi tega razpisa in poziva morajo biti porabljena 
v letu 2017 za namene, za katere so bila dodeljena.

8. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni 
v predpisanem roku.

9. Dodatne informacije lahko zainteresirani prej-
mejo preko e-pošte: marjana.weilgoni@litija.si ali obci-
na.litija@litija.si.

Občina Litija

Št. 410-2/2017-7 Ob-1596/17

Občina Litija na podlagi Pravilnika o postopkih in 
merilih za sofinanciranje programov na področju soci-
alnega varstva v Občini Litija (Uradni list RS, št. 76/08), 
Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017 (Uradni 
list RS, št. 9/17) in Lokalnega programa socialnega var-
stva v Občini Litija za leto 2017, sprejetega dne 22. 2. 
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2017 na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Litija, 
objavlja

javni razpis in javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov/projektov s področja socialnega 
varstva v Občini Litija v letu 2017

1. Predmet javnega razpisa in javnega poziva: sofi-
nanciranje stroškov izvedbe programov/projektov s po-
dročja socialnega varstva ter programov in projektov ve-
teranskih društev, ki jih bodo izvajalci izvajali za občane 
Občine Litija v letu 2017.

Programi in projekti, za katere so predlagatelji 
z enako vsebino že kandidirali ali pridobili sredstva iz 
drugih razpisov ali so jim zagotovljena iz drugih prora-
čunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri 
razdelitvi sredstev na tem razpisu/pozivu.

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji, so 
določeni v 6. členu Pravilnika o postopkih in merilih za 
sofinanciranje programov na področju socialnega var-
stva v Občini Litija.

3. Okvirna višina sredstev:
– p.p. 2048 Humanitarna društva: 24.000 EUR
– p.p. 2049 Rdeči križ: 11.000,00 EUR
– p.p. 2054 Veteranska društva 3.000,00 EUR.
4. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov: 

programi/projekti se bodo vrednotili po merilih in kriteri-
jih, določenih v Pravilniku o postopkih in merilih za so-
financiranje programov na področju socialnega varstva 
v Občini Litija.

5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na sredstva na podlagi tega razpisa/poziva morajo biti 
porabljena v letu 2017 za programe/projekte, za katere 
so bila dodeljena.

6. Rok za oddajo prijav in način oddajanja: predlogi 
morajo biti oddani do petka, 7. 4. 2017, osebno v taj-
ništvo Občine Litija, soba 44, do 12. ure, ali poslane 
priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do vključno 
7. 4. 2017) na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 
1270 Litija.

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah 
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za socialno varstvo 
v letu 2017«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden 
naziv in poštni naslov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo od-
dani po določenem roku za oddajo predlogov, neustre-
zno naslovljeni ali nepopolni glede izpolnjenih obraz-
cev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za 
dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu 
o dopolnitvi.

7. Odpiranje prispelih predlogov: sreda, 12. 4. 2017, 
ob 10. uri; odpiranje ne bo javno.

8. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa 
obveščeni v predpisanem roku. Izbrani predlagatelji pro-
grama bodo prejeli sklep o izboru programov/projektov, 
ki se bodo sofinancirali iz proračuna Občine Litija, in 
bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe.

9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: 
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki 
dobijo na spletnih straneh http://www.litija.si, dodatne 
informacije v zvezi z razpisom pa dobijo preko e-pošte: 
marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.

Občina Litija

Št. 430-5/2017-3 Ob-1597/17

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, na pod-
lagi 18. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Odloka o proračunu 

Občine Litija za leto 2017 (Uradni list RS, št. 9/17) in 
34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 
33/06, 139/06 in 12/11) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov  
in programov v Občini Litija v letu 2017

1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Litija, Jere-
bova ulica 14, 1270 Litija.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je sofinanciranje stroškov projektov in programov za 
mlade, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2017. Vsebi-
ne sofinanciranja so razvidne v razpisni dokumentaciji.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji:
– da so registrirani v RS kot pravna oseba, ki deluje 

v mladinskem sektorju in je organizirana kot mladinska 
organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet,

– izvajajo aktivnosti, namenjene mladim in za mla-
de, ki so predmet razpisa,

– da imajo sedež ali registrirano enoto na območju 
Občine Litija,

– trajnejše, vsaj že enoletno delovanje (šteto od 
dneva objave tega razpisa v Uradnem listu RS) na po-
dročju, ki je predmet tega razpisa,

– da imajo zagotovljene osnovne materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske možnosti za izva-
janje prijavljenih projektnih aktivnosti,

– da imajo izdelano pregledno in jasno finančno 
konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene la-
stne in druge vire financiranja,

– da njihove aktivnosti nimajo pridobitnega znača-
ja in se izvajajo izven rednih šolskih oziroma študijskih 
programov,

– da so projekti po presoji strokovne komisije v jav-
nem interesu Občine Litija,

– prijavitelji lahko z vsebinsko istim projektom ozi-
roma programom kandidirajo le na enem občinskem 
javnem razpisu v letu 2017.

4. Višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo 
dodeljenih sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 
5.000 EUR. Občina Litija bo posamezen projekt oziroma 
program sofinancirala največ do 80 % vseh predvidenih 
stroškov. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa 
morajo biti porabljena v letu 2017 za namene, za katere 
so bila dodeljena.

5. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prispelih 
prijav: merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so 
navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Razpisna dokumentacija: predlagatelji morajo 
v svoji prijavi posredovati natančen opis projektov/pro-
gramov, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih dobijo 
na spletnih straneh Občine Litija: http://www.litija.si.

7. Rok za oddajo prijav in način oddaje: zadnji rok 
za zbiranje prijav je petek, 14. 4. 2017, do 12. ure. Pri-
jave so lahko oddane osebno v sobi št. 43 – tajništvo 
Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti na naslov 
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija (datum po-
štnega žiga: do vključno 14. 4. 2017). Prijave je potreb-
no poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici 
na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, 
z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – sofinanciranje za 
mlade 2017«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti nave-
den polni naziv in naslov prijavitelja. Prijave, ki bodo 
prispele po izteku prijavnega roka, se ne bodo odpirale 
in bodo zaprte vrnjene naslovniku.

Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo prijav,
– neustrezno naslovljene in



Stran 580 / Št. 12 / 10. 3. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– nepopolne glede izpolnjenih prijavnih obrazcev 
oziroma zahtevanih prilog.

8. Odpiranje prispelih prijav: odpiranje prispelih pri-
jav bo izvedla pristojna komisija v torek, dne 18. 4. 2017. 
Odpiranje prijav ne bo javno. Prijavitelji z nepopolnimi 
prijavami bodo pisno pozvani k dopolnitvi v roku 8 dni 
od prejema poziva za dopolnitev. Prijave, ki ne bodo do-
polnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene kot 
nepopolne. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni 
v predpisanem roku.

9. Dodatne informacije: Karmen Merela 
tel. 01/89-63-438 in e-pošta karmen.merela@litija.si ali 
obcina.litija@litija.si.

Občina Litija

 Ob-1605/17

Mestna občina Velenje na podlagi 99. 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), 8. člena Zakona o zdra-
vstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – 
ZUTPG, 91/07, 71/08 – skl. US, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 
87/11, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 
63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – 
ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZIUPTDSV-A, 
95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 90/15 – ZIJZ-1 in 90/15 
– ZIUPTD), Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni 
list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1), Zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – 
odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. 
US), 2. in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju socialno-
varstvenih programov (Uradni list RS, št. 70/16), Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Resolucije 
o nacionalnem programu socialnega varstva za obdo-
bje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 39/13), Resolucije 
o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 
(Uradni list RS, št. 25/16), Odloka o proračunu MOV 
za leto 2017 (Uradni vestnik MOV, št. 22/16), Odloka 
o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni 
občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 3/16 – uradno 
prečiščeno besedilo), Strategije razvoja socialnega var-
stva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 
2020 (Uradni vestnik MOV, št. 16/14), Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) in sklepa župana, 
št. 403-04-0003/2017-590 z dne 30. 1. 2017, objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih 

in zdravstvenih programov in/ali projektov  
v Mestni občini Velenje v letu 2017

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za 

sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali 
projektov v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju: MOV) 
za leto 2017:

Sklop A in sklop A1:
– programi in/ali projekti preprečevanja nasilja, pro-

grami in/ali projekti za pomoč žrtvam nasilja in programi 
in/ali projekti za delo s povzročitelji nasilja;

– programi in/ali projekti, ki delujejo s ciljem pre-
prečevanja zasvojenosti (prepovedane droge, alkoho-

lizem, motnje hranjenja, igre na srečo in druge oblike 
zasvojenosti);

– programi in/ali projekti, ki omogočajo vključitev 
v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v dušev-
nem zdravju in drugi programi in/ali projekti s področja 
varovanja duševnega zdravja;

– programi in/ali projekti za izboljšanje življenja ose-
bam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju;

– programi in/ali projekti medgeneracijskih in drugih 
skupin za samopomoč ter drugi programi in/ali projekti, 
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne iz-
ključenosti starostnikov, vključno s programi in/ali projekti 
pomoči in podpore za dementne osebe in njihove svojce;

– programi in/ali projekti, namenjeni otrokom in mla-
dostnikom ter staršem pri razreševanju osebnostnih pro-
blemov (psihosocialna pomoč);

– programi in/ali projekti, namenjeni otrokom in mla-
dostnikom, ki so prikrajšani za primerno družinsko življe-
nje, in mladostnikom s težavami v odraščanju;

– programi in/ali projekti za podporo bivanja in-
validov in drugi specializirani programi in/ali projekti 
za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja 
invalidov;

– drugi programi in/ali projekti, ki so namenjeni od-
pravljanju socialnih stisk ljudi (spodbujanje razvoja pro-
stovoljstva, pomoč prosilcem za mednarodno zaščito, 
beguncem, ekonomskim migrantom in njihovim družin-
skim članom, bivšim zapornikom, osebam v postopku 
deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter 
žalujočim, žrtvam zlorab in trgovine z ljudmi, žrtvam 
prometnih nesreč, socialno vključevanje Romov ipd.);

– programi in/ali projekti, ki delujejo s ciljem pospe-
ševanja razvoja zdravja, izboljšanja kakovosti življenja 
ali delujejo s ciljem promocije zdravja;

– programi in/ali projekti svetovanja, pomoči in re-
habilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom 
posameznih zdravstvenih storitev.

Sklop B:
– programi in/ali projekti za nudenje materialne po-

moči in odpravljanje socialnih stisk ljudi v MOV.
Prednostno bodo sofinancirani programi in/ali pro-

jekti, katerih cilj bo usmerjen v karitativno in socialno 
poslanstvo: nudenje materialne pomoči in zmanjševanje 
revščine in socialne izključenosti v MOV.

Na razpis se lahko prijavijo humanitarne organi-
zacije, ki imajo sedež v MOV in so vpisane v razvid 
humanitarnih organizacij v skladu z Zakonom o huma-
nitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 
– ZDru-1), ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti, in njihovi sestavni deli, 
ki izpolnjujejo pogoje iz točke II, sklop B.

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, usta-

novljene na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS 
– stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, 
Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 
45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, 
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) 
in Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno 
prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: zakon o društvih), 
katerih namen in cilj delovanja je neprofiten in ki so re-
gistrirane za izvajanje programov in/ali projektov na po-
dročju socialne in zdravstvene dejavnosti ter izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

Sklop A in sklop A1:
– da so registrirani in imajo dejavnost socialnega 

varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v usta-
novitvenih aktih;
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– da predlagan program in/ali projekt izvajajo 
v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem in zdra-
vstvenem varstvu;

– da aktivno delujejo najmanj 1 leto (na dan odda-
je predloga);

– da imajo sedež v MOV (sklop A, sredstva v višini 
12.000 €) oziroma

– da izvajajo programe in/ali projekte, v katerega so 
aktivno vključeni občani MOV in nimajo sedeža v MOV 
(sklop A1, sredstva v višini 7.000 €) – pogoj: seznam 
članov s stalnim bivališčem v MOV ali št. uporabnikov 
z navedbo podatka o stalnem bivališču;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo do-
kumentacijo, kot jo določa zakon o društvih (za društva);

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavlje-
nega programa in/ali projekta;

– da cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobi-
vanje dobička;

– da je prijavljen program in/ali projekt neprofitne 
oziroma nekomercialne narave;

– da prijavijo program in/ali projekt, ki je predmet 
razpisa;

– da se v primeru, če ima predlagatelj v MOV enoto, 
ter da se vsebinski del in finančna konstrukcija progra-
ma in/ali projekta nanašata izključno na to enoto;

– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere 
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež 
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev 
uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.

Predlagatelj se lahko z istim programom in/ali pro-
jektom za leto 2017 prijavi samo na enega izmed jav-
nih razpisov MOV. Sredstva se torej lahko dodelijo le 
tistim predlagateljem, ki za iste programe in/ali projekte 
niso prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOV 
v letu 2017. Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz 
občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposre-
dnem financiranju za iste programe in/ali projekte iz 
proračuna MOV in tisti predlagatelji, katerih ustanovi-
teljica je MOV, se ne bodo uvrstili v nadaljnje postopke 
javnega razpisa.

Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za 
izvedbo samo enega programa in/ali projekta.

Sklop B:
– svojo dejavnost izvajajo na območju MOV in 

so registrirane v MOV najmanj 3 leta (na dan odda-
je predloga);

– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje 
dobička;

– prijavijo program in/ali projekt, ki je predmet razpisa;
– program in/ali projekt izvajajo na območju in v in-

teresu MOV;
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delova-

nje na področju, ki je predmet tega razpisa;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljene-
ga programa in/ali projekta;

– imajo izdelano realno financiranje programa in/ali 
projekta;

– izvajajo svojo dejavnost pomoči potrebnim, ne 
glede na to, ali so njeni člani ali ne;

– da predlagatelj in njegova odgovorna oseba ni bil 
in ni v kazenskem postopku;

– so vpisani v razvid prostovoljskih organizacij 
v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, 
št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15; v nadaljevanju: zakon 
o prostovoljstvu);

– na področju humanitarne dejavnosti delujejo naj-
manj 3 leta.

Predlagatelji, ki se bodo prijavili na razpis, morajo 
izkazati kontinuirano delovanje na področju nudenja 
humanitarne dejavnosti ter imeti ustrezne izkušnje in 
reference že izvedenih programov in/ali projektov. Na-
vedeno predlagatelj izkazuje z vsaj enim programom 
in/ali projektom z omenjenega področja, financiranim iz 
slovenskih ali mednarodnih javnih sredstev v letu 2016.

Predlagatelj se lahko z istim programom in/ali pro-
jektom za leto 2017 prijavi samo na enega izmed jav-
nih razpisov MOV. Sredstva se torej lahko dodelijo le 
tistim predlagateljem, ki za iste programe in/ali projekte 
niso prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOV 
v letu 2017. Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz 
občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposre-
dnem financiranju za iste programe in/ali projekte iz 
proračuna MOV in tisti predlagatelji, katerih ustanovi-
teljica je MOV, se ne bodo uvrstili v nadaljnje postopke 
javnega razpisa.

Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za 
izvedbo samo enega programa in/ali projekta.

3. Razpisni rok: javni razpis se prične 10. marca 2017 
in se zaključi 10. aprila 2017.

4. Vodenje postopka javnega razpisa: postopek 
Javnega razpisa bo vodila komisija, imenovana s skle-
pom župana, št. 403-04-0003/2017-590 z dne 30. 1. 
2017 (v nadaljevanju: komisija).

5. Merila za izbor predlogov: predlogi programov 
in/ali projektov (v nadaljevanju: predlogi) predlagate-
ljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so podrobneje 
opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega raz-
pisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne morejo 
biti predmet pritožbe.

6. Višina sredstev
Za izvedbo javnega razpisa v letu 2017 so v prora-

čunu zagotovljena sredstva v višini 25.000 EUR, in sicer 
za programe in/ali projekte:

– sklop A 12.000 EUR,
– sklop A1 7.000 EUR,
– sklop B 6.000 EUR.
Višina sredstev, namenjena sofinanciranju posa-

meznega predloga, ki bo odgovarjal razpisnim pogojem, 
bo odvisna od ocene predloga glede na postavljene 
kriterije.

7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2017 
morajo biti porabljena do 31. decembra 2017 v skladu 
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, razen 
v primerih, ko MOV na osnovi predhodnega zaprosila 
soglaša s kasnejšo porabo sredstev.

8. Vsebina predloga
Predlog na javni razpis mora biti izdelan izključno 

v skladu z navodili za pripravo predloga in na obraz-
cu predloga za leto 2017, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije. Tako izdelan predlog bo obravnavan kot 
popoln. Predlagatelji, katerih predlogi bodo nepopolni, 
bodo pozvani k dopolnitvi predlogov.

Če bi predlagatelj želel umakniti, spremeniti ali do-
polniti že oddan predlog, lahko to stori samo na način, 
ki je opredeljen v navodilih predlagateljem za pripra-
vo predlogov.

9. Rok za oddajo predlogov in način oddaje: predla-
gatelji lahko svoje predloge oddajo najkasneje do 
10. aprila 2017 do 24. ure, in sicer po pošti ali neposre-
dno v Sprejemni pisarni MOV, v delovnem času (v po-
nedeljek in torek od 8. ure do 15. ure, v sredo od 8. ure 
do 17. ure in v petek od 8. ure do 13. ure).

10. Datum odpiranja predlogov: javno odpira-
nje predlogov bo 12. aprila 2017 ob 13. uri, v prostorih 
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, v sejni sobi 
št. 405 (IV. nadstropje).
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11. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu javnega razpisa: na podlagi predloga komisije bo 
o izbranih, zavrnjenih in zavrženih predlogih s sklepom 
odločil direktor občinske uprave MOV, o pritožbi zoper 
ta sklep pa bo odločil župan MOV.

12. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko predlagatelji zahtevajo na Uradu za družbene de-
javnosti MOV, Titov trg 1, 3320 Velenje, v sobi št. 406, 
pri Ines Gričar Ločnikar, in sicer vsak delovni dan (v 
ponedeljek in torek od 8. ure do 15. ure, v sredo od 
8. ure do 17. ure in v petek od 8. ure do 13. ure), ali 
pa jo prejmejo po elektronski pošti, zahtevek se mora 
poslati na naslov: ines.gricar-locnikar@velenje.si. Lah-
ko jo pridobijo tudi na spletni strani MOV na naslovu: 
http://www.velenje.si (Za občane – Javne objave in raz-
pisi) od 10. marca 2017 do izteka razpisnega roka, to je 
do 10. aprila 2017.

13. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: 
dodatna pojasnila razpisne dokumentacije smejo predla-
gatelji zahtevati od 10. marca 2017 dalje ustno ali v pisni 
obliki, do 5 dni pred potekom roka za predložitev predlo-
gov. Dodatna vprašanja predlagatelji naslovijo na Urad 
za družbene dejavnosti MOV, Titov trg 1, 3320 Velenje, 
na naslov: ines.gricar-locnikar@velenje.si ali pokličejo 
na tel. 03/896-17-41 (Ines Gričar Ločnikar). Odgovori 
na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani 
MOV http://www.velenje.si (Za občane – Javne objave 
in razpisi).

Mestna občina Velenje

Št. 410-0005/2017-3 Ob-1617/17

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini 
Divača za programsko obdobje 2015–2020 (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 20/2016 – uradno preči-
ščeno besedilo), Odloka o proračunu Občine Divača za 
leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2017) 
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) objavlja Ob-
čina Divača

javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje  
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja  

v Občini Divača za leto 2017
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje 
ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva 
ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodelje-
vanju pomoči, in sicer skladno z Uredbo komisije (ES) 
št. 702/2014 državne pomoči za skupinske izjeme in 
Uredbo komisije (ES) št. 1407/2013 pomoči »de mini-
mis«.

2. Okvirna višina sredstev
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2017, 

ki je na razpolago na proračunski postavki 11000103- 
Sredstva za pospeševanje kmetijstva in gozdarstva po 
razpisu »državne pomoči« znaša 30.000,00 EUR, od 
tega za:

UKREPI OKVIRNA VIŠINA 
SREDSTEV

DELEŽ

UKREPI PO SKUPINSKIH IZJEMAH (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 20.000,00 EUR 50 %
Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo – podukrep Posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev

20.000,00 EUR 50 %

UKREPI PO DE MINIMIS POMOČI (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013) 10.000,00 EUR 50 %
Nove investicije za delo v gozdu 10.000,00 EUR 50 %

V kolikor bodo pri posameznem ukrepu sredstva 
ostala neporabljena, se lahko prosta sredstva prenesejo 
na ukrep, kjer bo prispelo večje število vlog od razpolo-
žljivih sredstev. V kolikor bo glede na število vlog in odo-
breno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev 
za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem 
dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

Najvišji znesek, ki ga v okviru javnega razpisa za 
leto 2017 lahko prejme posamezen upravičenec, je:

8.000,00 EUR za Pomoč za naložbe v opredmete-
na ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodar-
stvih v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo – podu-
krep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in

3.000,00 EUR za ukrep Nove investicije za delo 
v gozdu.

3. Merila za dodelitev sredstev: komisija bo opravila 
izračun zneska pomoči posameznemu upravičencu na 
podlagi vseh podanih vlog upravičencev na posamezen 
ukrep in razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep. 
Upoštevali se bojo upravičenci, ki izpolnjujejo vse raz-
pisne pogoje.

4. Splošna določila
4.1. Splošna določila:
1. Pomoč se lahko dodeli upravičencem, ki so 

opredeljeni v okviru posameznega ukrepa in so skla-

dni s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Divača za 
programsko obdobje 2015–2020.

2. Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

3. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega 
razpisa, mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila pod-
laga za odobritev pomoči po javnem razpisu, še 10 let 
od datuma prejema sredstev.

4. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih za iste upravičene stroške oziroma izjavo, da 
ni prejel oziroma ne prejema oziroma ni v postopku pri-
dobivanja sredstev za iste upravičene stroške iz drugih 
javnih sredstev (državnih ali evropskih).

5. Pomoči se ne dodeli za davek na dodano vre-
dnost.

6. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub-
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Obči-
ne Divača in do države.

7. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je nava-
jal neresnične podatke, se sredstev ne odobri.

8. V primeru nenamenske porabe sredstev, mora 
prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi za-
konitimi zamudnimi obrestmi. Za nenamensko porabo 
sredstev šteje, da: so bila dodeljena sredstva delno 
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ali v celoti nenamensko porabljena; je upravičenec za 
katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnič-
ne podatke; je upravičenec za isti namen in iz istega 
naslova že pridobil finančna sredstva. Prejemnik izgubi 
tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, goz-
darstva in podeželja v Občini Divača za programsko 
obdobje 2015–2020 za naslednje leto ali dve po presoji 
komisije.

4.2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne 
pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi 
Uredbe komisije (EU) številka 702/2014):

1. Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni sub-
jekti, ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je 
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo 
z notranjim trgom;

– podjetja v težavah.
2. Določbe o pomoči po tem razpisu se ne upo-

rabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 za:

– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 
države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe do-
mačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

3. Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. 
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

4. Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najviš-
jih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt 
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali 
pa se delno financira iz sredstev EU.

5. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se de-
loma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula-
cijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska 
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

6. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in 
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo pre-
sežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

7. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo »de 
minimis« v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014.

4.3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe 
pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
številka 1407/2013):

1. Do »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz 
sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske unije;

– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije 
v naslednjih primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

2. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

3. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih pro izvodov pred uvoženimi.

4. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, 
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali 
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da 
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

5. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upra-
vičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pra-
vila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013 ne sme preseči 200.000,00 EUR (v pri-
meru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije. Pomoč »de minimis« se ne uporablja za nabavo 
vozil cestni prevoz tovora.

6. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so 
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja;

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja;

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do 
(d) tega odstavka, preko enega ali več drugih 3 podjetij, 
prav tako velja za enotno podjetje.

7. Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prve toč-
ke splošnih določb, ki se nanašajo za ukrepe pomoči 
»de minimis«, ter je poleg tega dejavno v enem ali več 
sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na 
področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, 
se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi 
s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustre-
zen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje 
med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so 
izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo 
pomoči »de minimis« na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013.

8. Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 



Stran 584 / Št. 12 / 10. 3. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči.

9. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s po-
močjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene 
v uredbi št. 360/2012.

10. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumu-
lira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z dru-
gimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje 
(200.000 oziroma 100.000 EUR).

11. Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh »de mini-

mis«, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje pre-
jelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali 
drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v teko-
čem proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da 
z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo 
presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter inten-
zivnosti pomoči po drugih predpisih;

– pisno izjavo s seznamom podjetij, s katerimi je 
lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek 
že prejetih »de minimis« pomoči za vsa, z njim pove-
zana podjetja.

5. Ukrepi
5. A. Skupinske izjeme
5. A. 1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neo-

predmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zve-
zi s primarno kmetijsko pro izvodnjo

1. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od nasle-
dnjih ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-
skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro-
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro izvodnje;

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem 
z energijo in vodo.

2. Pomoč se ne dodeli za:
– nakup pro izvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih ze-

mljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo 

pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od 
začetka njihovega delovanja;

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije;

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
3. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za 

primarno pro izvodnjo se po tem razpisu dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
A. 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v rastlinsko in 

živinorejsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-

vov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodar-
stvu, ki služijo primarni kmetijski pro izvodnji ter ureditev 
izpustov (stroški materiala in storitev);

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, pri-
ključkov in opreme;

– stroški nove opreme hlevov in gospodarskih po-
slopij;

– stroški ureditve trajnega nasada;
– stroški gradnje ali adaptacije čebelnjakov;
– stroški nakupa in postavitve zaščite pred neu-

godnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …).
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so dejavni na 

področju primarne kmetijske pro izvodnje, imajo sedež 
na območju občine, so vpisana v register kmetijskih go-
spodarstev in/ali imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska 
zemljišča, ki ležijo na območju občine.

Določilo glede lastništva oziroma zakupa kmetij-
skega zemljišča, ki ležijo na območju občine, ne velja 
za čebelarje.

Skupni pogoji za pridobitev:
– pomoč se dodeli za še ne izvedene aktivnosti, 

investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev;
– dokazilo o lastništvu zemljišča (npr. fotokopija 

posestnega lista, zemljiško knjižni izpisek ali najemna 
oziroma zakupna pogodba za najmanj 20 let). Opomba: 
pogoj ne velja za upravičene stroške gradnje ali adap-
tacije čebelnjakov;

– ponudba oziroma predračun tekočega leta za na-
črtovano naložbo;

– predložitev oddane izbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem letu (leto 2017). V primeru, da upravi-
čenec ne prijavlja subvencij, priloži fotokopijo iz razpisa 
kmetijskih gospodarstev;

– utemeljitev ekonomičnosti / smotrnosti investicije 
s strani prijavitelja;

– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev 
do najkasneje 30. 10. 2017 obvezno predložiti še račun 
z datumom opravljene storitve oziroma dobave iz ob-
dobja od izdanega sklepa do 28. 10. 2017 in dokazilo 
o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni tran-
sakciji ipd.). Računi izdani pred dnevom izdaje sklepa 
o odobritvi sredstev ter računi izdani po 28. 10. 2017 
ne bodo upoštevani. Zahtevek za izplačilo občinskih 
sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti 
na občino dostavljen do 30. 10. 2017.

Dodatni pogoji za pridobitev pri posameznem upra-
vičenem strošku:

Pri upravičenem strošku naložbe v gradnjo, rekon-
strukcijo ali adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij 
na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski 
pro izvodnji ter ureditev izpustov, je poleg skupnih pogo-
jev potrebno še:

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-
vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 

14(5) člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, mora 
biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna;

– načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in 
tehnologijo reje, ki ga pripravi za to pristojna institucija;

– pri naložbi v gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo 
hlevov je minimalno število živali po vhlevitvi:

– govedoreja – 10 GVŽ ali
– prašičjereja – 10 plemenskih svinj oziroma 

25 pitancev ali
– drobnica – 50 živali;
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– pri naložbi v gradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo 
ostalih gospodarskih poslopij je pogoj: govedoreja – 
10 GVŽ ali prašičjereja – 10 plemenskih svinj oziroma 
25 pitancev ali drobnica – 50 živali in 2 ha primerljivih 
površin v obdelavi (za 1 ha primerljive kmetijske površi-
ne se šteje: 1 ha njiv ali vrtov, 0,25 ha vinograda, 2 ha 
travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 
0,25 ha trajne rastline na njivskih površinah, 1 ha jago-
de na njivi).

Pri upravičenem strošku nakup kmetijske mehani-
zacije, priključkov in opreme je poleg skupnih pogojev 
še:

– minimalni pogoj 2 ha primerljivih površin v obdelavi 
(za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje 1 ha njiv 
ali vrtov, 0,25 ha vinograda, 2 ha travnikov ali ekstenziv-
nih sadovnjakov, 4 ha pašnikov).

Pri upravičenem strošku nakup nove opreme hle-
vov in gospodarskih poslopij je poleg skupnih pogojev 
še pogoj:

– minimalno število živali:
– govedoreja – 10 GVŽ ali
– prašičjereja – 10 plemenskih svinj oziroma 25 pi-

tancev ali
– drobnica – 50 živali,
in
– 2 ha primerljivih površin v obdelavi.

Pri upravičenem strošku ureditev trajnega nasada je 
poleg skupnih pogojev potrebno še:

– načrt postavitve trajnega nasada s finančno kon-
strukcijo in predračuni,

– upoštevati državne predpise, ki določajo zasaditev.
Pri upravičenem strošku naložbe v gradnjo in adap-

tacijo čebelnjakov je poleg skupnih pogojev še pogoj, da 
mora imeti:

– kmetijsko gospodarstvo minimalno 30 čebeljih dru-
žin.

Pri upravičenem strošku nakup in postavitev zašči-
te pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne 
mreže ...) je poleg skupnih pogojev še:

– minimalni pogoj 0,3 ha intenzivnega sadovnjaka, 
vpisanega v register sadovnjakov.

K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – Skupinske 

izjeme«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo 2,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 3),
– Izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepre-

čevanju korupcije (Izjava 4).
Pri upravičenem strošku nakup in postavitev zašči-

te pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne 
mreže ...) znesek na predloženem predračunu oziro-
ma predloženih predračunih ob vložitvi vloge mora biti 
najmanj 300 EUR brez DDV.

Za ostale upravičene stroške velja: Znesek na predlo-
ženem predračunu oziroma predloženih predračunih ob 
vložitvi vloge mora biti najmanj 500 EUR brez DDV.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosi-

lec kmetijskega gospodarstva.
5.B. Pomoči »de minimis«
5. B.4. Nove investicije za delo v gozdu
Predmet podpore:
– podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in 

manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
Upravičeni stroški:

– stroški nakupa novih gozdarskih strojev in nove 
opreme za delo v gozdu.

Prizna se nakup:
– manjše gozdarske mehanizacije, cepilci, vitli itd.
– motorne žage skupaj z zaščitno opremo (čelada, 

rokavice, čevlji in hlače).
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskega gospodarstva, vpisanega v re-

gister kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na obmo-
čju Občine Divača in imajo v lasti najmanj 3 ha gozdnih 
površin in nosilci kmetijskega gospodarstva, vpisanega 
v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež izven 
območja Občine Divača vendar imajo v lasti najmanj 
3 ha gozdnih površin v Občini Divača.

Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (seznam par-

cel GURS, izpis iz zemljiške knjige oziroma najemna 
pogodba),

– predložitev fotokopije izpisa iz registra kmetijskih 
gospodarstev,

– s pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upra-
vičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji 
in to letno dokazovati z odločbo Zavoda za gozdove,

– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun 
tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, 
potrdilo o izvedeni transakciji ipd.),

– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predloži-
ti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo pred-
račun morajo do 30. 10. 2017 predložiti še račun in do-
kazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni 
transakciji ipd.).

K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de minimis«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje 

(Izjava 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdruži-

tvi podjetij (Izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 5),
– Izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepre-

čevanju korupcije (Izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Znesek na predloženem računu – računih ali pred-

računu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 
500,00 EUR brez DDV.

6. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega 

javnega razpisa, je proračunsko leto 2017.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske izjeme« velja, 

da gre za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati za 
že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja po-
moč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev 
s strani Občine Divača in do 30. 10. 2017. Računi za iz-
vedene aktivnosti morejo biti z datumom iz tega obdobja.

7. Rok in način prijave
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumen-

tacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj razpis za 
kmetijstvo – skupinske izjeme« ali vlogo prijavni obrazec 
z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom 
»Ne odpiraj razpis za kmetijstvo – de minimis« vloži-
jo prijavitelji na naslov: Občina Divača, Kolodvorska 
ulica 3a, 6215 Divača, v sprejemno pisarno ali priporo-
čeno po pošti. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za 
več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na ku-
verti mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja.
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Rok za vložitev vlog
Vloge je potrebno poslati na Občino Divača v roku 

30 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS. 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v spreje-
mni pisarni Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 
Divača, ali če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega 
roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila najkasneje 
zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni 
Občine Divača ali ni bila najkasneje zadnji dan razpi-
snega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 
Nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo 
naslovnikom vrnjene.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi 
pogoji razpisa.

8. Pregled in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svo-

jem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS. Komisija se bo predvidoma 
sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog 
na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo 
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ku-
verte, ki vsebujejo vloge. Prijavitelje, katerih vloge so 
nepopolne, se pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolni-
jo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera 
od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, 
ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem 
roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.

Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in po-
polne vloge ter pripravila predlog prejemnikov sredstev.

Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasne-
je v roku 90 dni po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na 
podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave 
oziroma oseba, ki je od predstojnika pooblaščena za 
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

9. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo pri 

svetovalki za kmetijstvo Občine Divača, Kolodvorska 
ulica 3a, Divača in na Kmetijski svetovalni službi, Sejmi-
ška 1a, Sežana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva 
tudi na spletni strani Občine Divača: www.divaca.si.

Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na Ob-
činski upravi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 
6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Macarol, 
tel. 05/73-10-938.

Občina Divača

430-15/2017 Ob-1622/17

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 

55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), 214. do 231. čle-
na Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 
in 3/13), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi 
za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/16), sklepa župana 
številka 430-15/2017 z dne 6. 3. 2017, Občina Zagorje 
ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov, programov, prireditev, 

ki jih organizirajo društva, združenja ter zavodi  
in niso predmet drugih javnih razpisov v letu 2017

I. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. av-
gusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

II. Predmet razpisa: sofinanciranje projektov, pro-
gramov, prireditev, ki jih organizirajo ali soorganizirajo 
društva, združenja in zavodi in niso predmet drugih jav-
nih razpisov Občine Zagorje ob Savi v letu 2017.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje pokro-
viteljstev projektov, programov in prireditev društev, 
združenj ter zavodov, organizacije ali soorganizacije 
projektov, programov, prireditev, tradicionalnih priredi-
tev, organizacije proslav ali dogodkov, organizacije po-
hodov, ekskurzij, gostovanja na dogodkih na mednaro-
dni, državni, regionalni, občinski ravni. Med projekte, 
ki so predmet razpisa, sodijo tudi izdaje knjig, brošur, 
zvočnih in filmskih zapisov ipd., ki bodo izdane v letu 
2017 oziroma v obdobju, na katerega se prijavitelj prija-
vlja, ter prispevajo k prepoznavnosti in promociji Občine 
Zagorje ob Savi.

III. Določitev obdobja za porabo sredstev: dodelje-
na sredstva morajo biti porabljena v letu 2017 oziroma 
v obdobju, na katerega se je prijavitelj prijavil.

IV. Na razpisu lahko sodelujejo:
– društva, združenja in zavodi, katerih projekti, pro-

grami oziroma prireditve niso predmet drugih javnih 
razpisov.

V. Pogoji in sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
– društva, združenja ter zavodi, ki opravljajo dejav-

nost, ki je predmet razpisa;
– imajo sedež na območju Občine Zagorje ob Savi 

oziroma izvajajo projekt, program ali prireditev, ki so po-
membne za prepoznavnost in promocijo Občine Zagorje 
ob Savi ali se bodo izvedle na območju Občine Zagorje 
ob Savi. Na razpis se lahko prijavijo tudi izvajalci, ki 
imajo sedež izven Občine Zagorje ob Savi, in sicer v pri-
meru, da se bo prijavljeni projekt, program ali prireditev 
izvajal na območju Občine Zagorje ob Savi ali pa se bo 
projekt nanašal na Občino Zagorje ob Savi. V tem pri-
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meru morajo izvajalci izpolnjevati vse ostale z razpisom 
zahtevane pogoje za sodelovanje na razpisu;

– da projekt, program ali prireditev omogoča vklju-
čevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje 
ob Savi;

– da ima projekt, program ali prireditev zaprto fi-
nančno konstrukcijo, zagotovljene materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev 
prijavljene prireditve, programa ali projekta;

– izvajalci lahko prijavijo samo projekte, programe 
ali prireditve za posamezno razpisano obdobje. V po-
sameznem razpisanem obdobju lahko izvajalci prijavijo 
le en projekt, program ali prireditev, v celotnem raz-
pisanem obdobju pa največ tri projekte, programe ali 
prireditve;

– če projekt, program ali prireditev organizira več 
izvajalcev, je do sredstev upravičen le en izvajalec ozi-
roma glavni nosilec projekta, programa, prireditve.

VI. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje 
razpisanih programov v letu 2017 znaša 30.000,00 EUR, 
od tega bodo sredstva praviloma namenjena v štirih de-
lih, in sicer:

a) za projekte, ki se izvajajo
od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 7.500,00 EUR
b) za projekte, ki se izvajajo
od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 7.500,00 EUR
c) za projekte, ki se izvajajo
od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017 7.500,00 EUR
d) za projekte, ki se izvajajo
od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 7.500,00 EUR.

V primeru, da se sredstva v posameznem razpi-
sanem obdobju ne porabijo, se prenesejo v naslednje 
razpisano obdobje. V primeru, da v posameznem raz-
pisanem obdobju odobrena sredstva za sofinanciranje 
prijavljenih projektov, programov in prireditev presežejo 
višino razpisanih sredstev za obdobje, lahko komisija 
s sklepom župana vsem prejemnikom odobrena sred-
stva zniža v enakem odstotku glede na razpoložljiva 
sredstva za obdobje.

VII. Razpisna dokumentacija ter informacije o jav-
nem razpisu: razpisna dokumentacija je vsem zainte-
resiranim dostopna na spletni strani Občine Zagorje 
ob Savi ali pa jo v času uradnih ur dvignejo v spre-
jemni pisarni Občine Zagorje ob Savi (I. nadstropje). 
Kontaktna oseba je Nataša Jerman Rajh, oddelek za 
družbene dejavnosti in gospodarstvo. Informacije na 
tel. 03/56-55-725.

VIII. Rok za prijavo in način zbiranja predlogov: 
vloge izpolnjene na obrazcih z vso zahtevano doku-
mentacijo pošljite v zapečateni ovojnici po pošti ali pa 
jih oddate v sprejemni pisarni na naslov: Občina Zagor-
je ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, 
s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinancira-
nje projektov, programov, prireditev 2017«. Upoštevane 
bodo vse prijave, ki bodo prispele na naslov naročnika 
najkasneje do:

a) 1. aprila 2017 do 12. ure, za projekte, ki se izva-
jajo od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017

b) 1. julija 2017 do 12. ure, za projekte, ki se izva-
jajo od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017

c) 1. september 2017 do 12. ure, za projekte, ki se 
izvajajo od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017

d) 4. november 2017 do 12. ure, za projekte, ki se 
izvajajo do 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017.

Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov 
pošiljatelja, v nasprotnem primeru komisija prijave ne 
bo odpirala.

Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema vse 
pogoje in merila javnega razpisa. Nepravočasne prijave 
bodo prijaviteljem vrnjene. Prijave, ki bodo prispele za 
drugo razpisano obdobje pa bodo obravnavane med vlo-
gami prispelimi na razpis za drugo razpisano obdobje.

IX. Obravnava prijav
Prijave bo po zaključku roka za vsako razpisano 

obdobje odpirala in obravnavala pristojna komisija, ki jo 
s sklepom imenuje župan. Odpiranje prejetih vlog ne bo 
javno. Vse prispele in popolne vloge bo komisija oce-
njevala na podlagi meril, ki so sestavni del tega javnega 
razpisa. Odpiranje in ocenjevanje pravočasnih vlog bo 
komisija opravila v petnajstih dneh po roku za predloži-
tev vlog iz razpisanega obdobja.

Če bo komisija ugotovila, da prijava ni popolna, 
bo pisno pozvala prijavitelja, da vlogo v roku 5 dni 
od prejema poziva za dopolnitev dopolni. Če prijavitelj 
v določenem roku vloge ne dopolni, se vloga zavrže kot 
nepopolna.

X. Rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o re-
zultatih razpisa

Na podlagi predloga komisije župan sprejme od-
ločitev o dodelitvi sredstev sofinanciranja in izda skle-
pe o izboru prejemnikov. Prejemnike se hkrati pozove 
k podpisu pogodbe, v kateri bodo opredeljeni pogoji in 
način koriščenja sredstev. Če se prejemnik v roku 15 dni 
od prejema poziva k sklenitvi pogodbe ne odzove oziro-
ma ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil 
prijavo za pridobitev sredstev.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj 
vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, 
na župana Občine Zagorje ob Savi. Pritožnik mora na-
tančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. 
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se 
pošlje priporočeno po pošti na naslov Občine Zagorje 
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi 
upravičenci. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev 
je dokončna.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 330-01/2017-1 Ob-1629/17

Na podlagi 7. člena Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeže-
lja v Občini Komen za programsko obdobje 2015–2020 
(Uradni list RS, št. 73/15 in 80/16), Odloka o proračunu 
Občine Komen za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) 
in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Občina Ko-
men objavlja

javni razpis
za dodelitev državnih pomoči na področju 

kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini 
Komen za leto 2017

1. Predmet javnega razpisa je dodelitev držav-
nih pomoči za ukrepe na področju kmetijstva, gozdar-
stva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o do-
deljevanju pomoči, skladno z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 za skupinske izjeme 
in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 »de minimis« 
z dne 18. 12. 2013.

2. Okvirni znesek razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ko-

men za leto 2017 na postavki 110201 »Sofinanciranje 
ukrepov spodbujanja razvoja kmetijstva po razpisu« 
v znesku 35.000 EUR.



Stran 588 / Št. 12 / 10. 3. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Na podlagi Sklepa št. 3, ki ga je sprejel Odbor 
za kmetijstvo, turizem, medobčinske in mednarodne 
odnose na svoji 11. seji dne 26. 1. 2017 (št. zapi-
snika 011-1/2017-2 z dne 27. 1. 2017), bo občina v letu 
2017 sofinancirala naslednje ukrepe:

A. Ukrepi »Skupinske izjeme« (v skladu z Uredbo 
Komisije EU št. 702/2014)

– Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopred-
metena sredstva na gospodarstvih v zvezi s primar-
no kmetijsko pro izvodnjo (sredstva v skupnem znesku 
20.000 EUR):

– Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v zne-
sku 15.000 EUR,

– od tega 6.000,00 EUR za stroške ureditve traj-
nega nasada

– Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov v zne-
sku 5.000 EUR

B. Ukrepi »De minimis« v skladu z Uredbo Ko-
misije EU št 1407/2013 (sredstva v skupnem znesku 
15.000 EUR)

– Pomoč na področju predelave kmetijskih pro-
izvodov v znesku 6.000 EUR

– Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah in trženje kmetijskih pro izvodov v znesku 
6.000 EUR

– Nove investicije za delo v gozdu v znesku 
3.000 EUR

3. Splošna določila
a) Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe:
– pomoč se lahko dodeli upravičencem, ki so opre-

deljeni v okviru posameznega ukrepa in so skladni 
s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kme-
tijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za pro-
gramsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 73/15 
in 80/16; v nadaljevanju: pravilnik),

– pomoč se ne dodelil za davek na dodano vre-
dnost,

– pomoči, ki jih prejme upravičenec iz katerega koli 
javnega vira se seštevajo ter ne smejo preseči maksi-
malne višine pomoči določene s pravilnikom,

– vlagatelj je do denarne pomoči za enako investi-
cijo upravičen samo enkrat,

– vlagatelj, ki je za isto investicijo že prejel pomoč, 
ne more kandidirati za sredstva iz tega javnega razpisa 
oziroma lahko kandidira le do stopnje intenzivnosti, do-
ločene s tem razpisom,

– če aktivnost (investicija), ki jo je vlagatelj prijavil 
traja več let oziroma poteka v več fazah, je vlagatelj za 
celotno aktivnost (investicijo), ne glede na čas trajanja 
njene izvedbe, upravičen do pomoči v skupnem znesku 
do 5.000 EUR. V kolikor je vlagatelj v preteklih letih že 
prejel najvišji dovoljeni znesek pomoči za prijavljeno 
aktivnost (investicijo), do pomoči za isto investicijo ni 
upravičen več,

– upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji,

– vlagatelj, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpi-
sa, mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga 
za odobritev pomoči po javnem razpisu, še 10 let od 
datuma prejema sredstev,

– do pomoči niso upravičeni tisti sub jekti, ki nimajo 
poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Komen in do 
države, niti ne sub jekti, ki redno ne izplačujejo plač ali 
socialnih prispevkov,

– za vlagatelje, za katere velja 35. člen Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB 2), veljajo omejitve poslovanja,

– upoštevajo se le upravičeni stroški, izkazani z ra-
čuni oziroma predračuni, ki so bili predloženi v vlogi.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe in zako-
nitosti pridobitve proračunskih sredstev, mora prejemnik 
pomoči vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi 
zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti 
nenamensko porabljena,

– da je prejemnik za katerikoli namen pridobitve 
sredstev navajal neresnične podatke,

– da je prejemnik za isti namen in iz istega naslova 
že pridobil finančna sredstva ali

– katerekoli druge kršitve.
V navedenih primerih ugotovljene kršitve, prejemnik 

pomoči izgubi pravico do pridobitve sredstev po pravilni-
ku za naslednji dve leti.

V kolikor posamezni prejemnik pomoči ne odda 
zahtevka v skladu z 9. členom pravilnika, prejemnik po-
moči izgubi pravico do pridobitve sredstev po pravilniku 
v naslednjem letu.

Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih 
pogojev, navedenih pri posameznih ukrepih v tem raz-
pisu oziroma pravilniku.

Pri izračunu pravice do dodelitve sredstev kot tudi 
obravnavi vloženega zahtevka se v primeru predlo-
žitve predračuna, upošteva predračun priložen vlogi. 
V kolikor bo vlagatelj pri izstavitvi zahtevka za izpla-
čilo sredstev predložil račun, ki se v znesku razlikuje 
od predračuna, je upravičen največ do zneska, ki mu je 
bil priznan s sklepom oziroma do sorazmerno nižjega 
zneska glede na priloženi račun.

b) Splošna določila, ki se nanašajo na državne 
pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014):

– Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Ured-
be Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni sub jekti, 
ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo 
na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim 
je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo 
z notranjim trgom ter

– podjetja v težavah.
– Določbe o pomoči po tem razpisu se ne upo-

rabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 za:

– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom 
v tretje države ali države članice, in sicer, če je po-
moč neposredno povezana z izvoženimi količinami, 
vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali 
drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno de-
javnostjo ter

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe 
domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

– Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. 
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč 
priložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejav-
nosti.

– Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih 
zneskov pomoči Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, ne 
glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v ce-
loti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delovno 
financira iz sredstev EU.

– Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se de-
loma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula-
cijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska 
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
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– Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in 
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo pre-
sežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

– Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo 
de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi 
bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči 
ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije 
(EU) št. 702/2014.

c) Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe po-
moči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013):

– Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja 
iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti;

– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

a) če je znesek pomoči, določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

– Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

– Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih pro izvodov pred uvoženimi.

– Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, 
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo in 10/15 – uradno prečiščeno bese-
dilo popravek) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji 
ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba 
tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla 
polovico osnovnega kapitala družbe.

– Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upra-
vičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pra-
vila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) 
ne sme preseči 200.000 EUR (v primeru podjetij, ki delu-
jejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša 
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v ob-
dobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in 
namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz 
sredstev države, občine ali Unije. Pomoč »de minimis« 
se ne uporablja za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.

– »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja;

b. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

c. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

d. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podje-
tja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki 
navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih 
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a. do 
d. tega odstavka, preko enega ali več drugih podjetij, 
prav tako veljajo za enotno podjetje.

– Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega od-
stavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem 
ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki 
sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) 
št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dode-
ljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če pod-
jetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali 
razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sek-
torjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, 
ne prejemajo pomoči »de minimis« na podlagi Uredbe 
Komisije (ES) št. 1407/2013.

– Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči.

– Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s po-
močjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene 
v uredbi št. 360/2012.

– Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira 
s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugi-
mi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje 
(200.000 EUR oziroma 100.000 EUR).

– Prejemnik pomoči mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh »de mini-

mis«, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje pre-
jelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali 
drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh poslovnih 
letih in v tekočem proračunskem letu,

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaproše-
nih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, 
da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo 
presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter inten-
zivnosti pomoči po drugih predpisih,

– pisno izjavo s seznamom podjetij, s katerimi je 
lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že 
prejetih »de minimis« pomoči za vsa, z njim povezana 
podjetja.

4. Ukrepi
A. Ukrepi »Skupinske izjeme«
A.1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopred-

metena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko pro izvodnjo

Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od nasle-
dnjih ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-
skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro-
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro izvodnje,

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije,

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem 
z energijo in vodo.

Pomoč se ne dodeli za:
– nakup pro izvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin,
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– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih ze-

mljišč,
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo 

pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od 
začetka njihovega delovanja,

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije,

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov,

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za 

primarno pro izvodnjo se lahko dodeli za:
– A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev ter
– A.1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko 

in rastlinsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-

vov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodar-
stvih, ki služijo primarni kmetijski pro izvodnji ter ureditev 
izpustov (stroški materiala),

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, pri-
ključkov in opreme,

– stroški nove opreme hlevov in gospodarskih po-
slopij,

– stroški ureditve trajnega nasada,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 

v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav,
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugo-

dnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …),
– stroški gradnje ali adaptacije čebelnjakov ter stro-

ški nakupa čebelarske opreme in čebelarskih pripo-
močkov.

Med stroške nakupa nove kmetijske mehanizacije, 
se ne upošteva stroške nakupa traktorjev.

Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na po-

dročju primarne kmetijske pro izvodnje, imajo sedež na 
območju Občine Komen, so vpisana v register kme-
tijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu 
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Komen,

– dejavnost primarne kmetijske pro izvodnje 
opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih po-
vršin (za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje 
1 ha njiv ali vrtov, 0,25 ha vinograda, 2 ha travnikov ali 
ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov),

– kmetijska gospodarstva, s sedežem v Občini Ko-
men, ki imajo čebelnjake vpisane v register čebelnjakov.

K prijavi je potrebno priložiti – za vse ukrepe pod 
točko A.1.1.:

– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v te-
kočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne 
vloge v tekočem letu še ni potekel ali

– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodar-
stev (kmetijska zemljišča v uporabi),

– ponudbo oziroma predračun za načrtovano na-
ložbo,

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti inve-
sticije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),

– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (Izjava 1),
– izjavo o kumulaciji pomoči (Izjava 2),
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 3),

– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi je potrebno priložiti – Naložbe v gradnjo, 

rekonstrukcijo ali adaptacijo hlevov in gospodarskih po-
slopij ter ureditev izpustov:

– dokazilo o lastništvu zemljišča (npr. fotokopijo 
posestnega lista, zemljiško knjižnega izpiska, najemne 
ali zakupne pogodbe, soglasje lastnika),

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-
vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno,

– projektno dokumentacija za izvedbo naložbe,
– načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in 

tehnologijo reje, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna 
institucija (minimalno 4 GVŽ po vhlevitvi),

– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 
14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov 
na okolje, če je le-ta potrebna.

K prijavi je potrebno priložiti – Nakup nove kmetij-
ske mehanizacije, priključkov in opreme:

– predložitev treh ponudb oziroma predračunov za 
načrtovano naložbo z enako specifikacijo.

K prijavi je potrebno priložiti – Ureditev trajnega 
nasada:

– dokazilo o lastništvu zemljišča (npr. fotokopijo 
posestnega lista, zemljiško knjižnega izpiska, najemne 
ali zakupne pogodbe, soglasje lastnika),

– upoštevati je potrebno državne predpise, ki dolo-
čajo zasaditev, kar se izkazuje s potrdilom KSS,

– načrt postavitve trajnega nasada s finančno kon-
strukcijo ter predračuni (načrt postavitve pripravi pristoj-
na institucija – KSS).

K prijavi je potrebno priložiti – Naložba v nakup ra-
stlinjaka, montaža ter oprema v rastlinjaku:

– dokazilo o lastništvu zemljišča (npr. fotokopijo 
posestnega lista, zemljiško knjižnega izpiska, najemne 
ali zakupne pogodbe, soglasje lastnika),

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-
vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno.

K prijavi je potrebno priložiti – Nakup in postavitev 
zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami:

– dokazilo o lastništvu zemljišča (npr. fotokopijo 
posestnega lista, zemljiško knjižnega izpiska, najemne 
ali zakupne pogodbe, soglasje lastnika).

K prijavi je potrebno priložiti – Stroški gradnje ali 
adaptacije čebelnjakov ter stroški nakupa čebelarske 
opreme in čebelarskih pripomočkov:

– dokazilo, da ima kmetijsko gospodarstvo minimal-
no 10 čebeljih družin.

Pogoj za pridobitev sredstev – Za vse ukrepe pod 
točko A.1.1.:

– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo pri-
spevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev 
ukrepa.

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov 
naložb na kmetijskih gospodarstvih brez DDV. Najmanj-
ši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji pa 
5.000 EUR na gospodarstvo.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosi-
lec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščeni član 
kmetijskega gospodarstva.

A.1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetij-

skih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega ze-

mljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki),
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromeliora-

cije, pašnike,
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– stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi-
tev pašnikov z ograjo,

– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 
živino,

– stroški nakupa in postavitve opreme za zašči-
to pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi.

Upravičenci:
– posamezna kmetijska gospodarstva in/ali več 

kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo 
(pašna skupnost, agrarna skupnost …),

– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na po-
dročju primarne kmetijske pro izvodnje, imajo sedež na 
območju Občine Komen, so vpisana v register kme-
tijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu 
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Komen.

K prijavi je potrebno priložiti – Za vse ukrepe pod 
točko A.1.2.:

– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v te-
kočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne 
vloge v tekočem letu še ni potekel ali

– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodar-
stev (kmetijska zemljišča v uporabi),

– dokazilo o lastništvu zemljišča (npr. fotokopijo 
posestnega lista, zemljiško knjižnega izpiska, najemne 
ali zakupne pogodbe, soglasje lastnika za najmanj 5 let),

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo nalož-
be (v primeru zakupa ali najema zemljišča ali soglasja 
lastnika),

– ponudbo oziroma predračun za načrtovano na-
ložbo,

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti inve-
sticije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),

– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (Izjava 1),
– izjavo o kumulaciji pomoči (Izjava 2),
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 3),
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi je potrebno priložiti – Ureditev kmetijskih 

zemljišč ali nezahtevna agromelioracija:
– fotokopijo katastrskega načrta in program del, ki 

ga pripravi pristojna strokovna služba,
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumen-

tacija za izvedbo naložbe, v kolikor je potrebna.
K prijavi je potrebno priložiti – Nakup opreme za 

ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, opreme za 
ureditev napajališč za živino:

– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, 
opreme in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna 
površina pašnika in stalež živine, drobnice), ki ga pripra-
vi pristojna strokovna služba,

– dokazilo o staležu živali na kmetijskem gospo-
darstvu.

K prijavi je potrebno priložiti – Nakup opreme za 
zaščito pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi:

– opis postavitve zaščite s skicami (napisati vrsto 
zaščite ter vrsto živali pred katero se varuje).

Pogoj za pridobitev sredstev:
– najmanjša velikost pašnika je 1 ha, največja 30 ha,
– najmanjša obremenitev pašnika je od 0,2 GVŽ 

travojedih živali na ha, največja pa 1,8 GVŽ travojedih 
živali na ha,

– nosilec mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali za-
kupu vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (šteje se 
raba po GERK-ih),

– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo pri-
spevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev 
ukrepa.

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov 
naložb na kmetijskih gospodarstvih brez DDV. Najmanj-

ši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji pa 
5.000 EUR na gospodarstvo.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosi-
lec kmetijskega gospodarstva oziroma član kmetijskega 
gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo poobla-
stijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni 
v skupno naložbo.

B. Ukrepi »De minimis«
B.1. Pomoč na področju predelave kmetijskih pro-

izvodov
Predmet podpore v skladu s predpisi o dopolnilnih 

dejavnostih na kmetiji:
– uvedba nove tehnologije oziroma posodobitev 

v predelavi grozdja (kletarska oprema, polnilne linije 
ipd.),

– uvedba nove tehnologije oziroma posodobitve 
v predelavi mleka, mesa, medu in čebeljih izdelkov ipd.

Upravičeni stroški:
– stroški povezani z nakupom nove opreme.
Upravičenci v skladu s predpisi o dopolnilnih dejav-

nostih na kmetiji:
– za predelavo grozdja: kmetijski pridelovalci, ki so 

vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in imajo 
sedež na območju Občine Komen,

– za predelavo medu in čebeljih izdelkov: registri-
rani čebelarji oziroma kmetijska gospodarstva, s stalnim 
bivališčem v Občini Komen, ki se ukvarjajo s čebelarsko 
dejavnostjo (z najmanj 10 čebeljih družin),

– za ostale: nosilci kmetijskih gospodarstev in člani 
kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi 
dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano 
v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in 
kmetijske površine na območju Občine Komen.

K prijavi je potrebno priložiti:
– fotokopijo izpisa iz registra pridelovalcev grozdja 

in vina (izda Upravna enota) ali
– fotokopijo potrdila vpisa v register čebelarjev ali
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne de-

javnosti (izda Upravna enota),
– priložiti je potrebno predračun ali ponudbo ozi-

roma račun za nakup opreme (v kolikor upraviče-
nec predloži predračun ali ponudbo, se v upravnem aktu 
o dodelitvi sredstev določi rok, do katerega mora predlo-
žiti dokazila o nabavi opreme),

– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi 
pristojna strokovna služba (KSS),

– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (Izjava 1),
– izjavo o kumulaciji pomoči (Izjava 2),
– izjavo o povezanih podjetij – enotno podjetje (Iz-

java 3),
– izjavo o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdruži-

tvi podjetij (Izjava 4),
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 5),
– parafiran vzorec pogodbe.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaklju-
čeni investiciji,

– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem 
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vr-
stah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih de-
javnosti na kmetiji.

Intenzivnost pomoči: do 50 % upravičenih stroškov 
brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 
500 EUR, največji pa 3.000 EUR na kmetijsko gospo-
darstvo na leto.
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B.2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah in trženje kmetijskih pro izvodov

Predmet podpore v skladu s predpisi o dopolnilnih 
dejavnostih na kmetiji:

– predelava kmetijskih pro izvodov (mleka, mesa, 
sadja, medu in čebeljih izdelkov ipd.),

– turizem na kmetiji,
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na 

kmetiji, storitvami oziroma izdelki,
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij,
– predelava gozdnih lesnih sortimentov.
Upravičeni stroški:
– stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– stroški nakupa nove opreme in naprav,
– promocija (katalogi, zloženke ipd.).
Upravičenci v skladu s predpisi o dopolnilnih dejav-

nostih na kmetiji:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskih 

gospodarstev, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi 
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske 
površine na območju Občine Komen ter bo naložba iz-
vedena na območju Občine Komen.

K prijavi je potrebno priložiti – Za vse ukrepe pod 
točko B.2.:

– fotokopijo izpisa iz registra pridelovalcev grozdja 
in vina (izda Upravna enota) ali

– fotokopijo potrdila vpisa v register čebelarjev ali
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne de-

javnosti (izda Upravna enota),
– priložiti je potrebno predračun ali ponudbo ozi-

roma račun za nakup opreme (v kolikor upraviče-
nec predloži predračun ali ponudbo, se v upravnem aktu 
o dodelitvi sredstev določi rok, do katerega mora predlo-
žiti dokazila o nabavi opreme),

– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi 
pristojna strokovna služba (KSS),

– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (Izjava 1),
– izjavo o kumulaciji pomoči (Izjava 2),
– izjavo o povezanih podjetij – enotno podjetje (Iz-

java 3),
– izjavo o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdruži-

tvi podjetij (Izjava 4),
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 5),
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi je potrebno priložiti – Izgradnja ali obnova 

objekta:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno,

– načrt s popisom del in opreme v skladu z veljavno 
zakonodajo,

– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom 
stroškov.

Pogoj za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za 

opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem 
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vr-
stah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih de-
javnosti na kmetiji,

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaklju-
čeni investiciji.

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov 
brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 
500 EUR, največji pa 3.000 EUR na kmetijsko gospo-
darstvo na leto.

B.3. Nove investicije za delo v gozdu
Predmet pomoči:
– pomoči bodo dodeljene naložbam v stroje in 

manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa novih gozdarskih strojev in nove 

opreme za delo v gozdu (manjša gozdarska mehaniza-
cija, motorne žage, cepilci, vitli in zaščitna oprema za 
delo v gozdu itd.).

Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kme-

tijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju Občine 
Komen in imajo v lasti ali zakupu vsaj 2 ha gozdne po-
vršine na območju Občine Komen.

K prijavi je potrebno priložiti:
– dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (fotokopija 

izpisa iz zemljiške knjige, posestnega lista, najemne 
pogodbe),

– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev,
– dokazilo o opravljenem tečaju »Varno delo z mo-

torno žago«,
– priložiti je potrebno predračun ali ponudbo ozi-

roma račun za nakup opreme (v kolikor upraviče-
nec predloži predračun ali ponudbo, se v upravnem aktu 
o dodelitvi sredstev določi rok, do katerega mora predlo-
žiti dokazila o nabavi opreme),

– dokazilo o poseku lesa (odločba Zavoda za goz-
dove o odobritvi poseka izbranih dreves in dokazilo 
o poseku lesa),

– mnenje o upravičenosti, ki ga pripravi pristojna 
strokovna služba (KSS ali Zavod za gozdove),

– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (Izjava 1),
– izjavo o kumulaciji pomoči (Izjava 2),
– izjavo o povezanih podjetij – enotno podjetje (Iz-

java 3),
– izjavo o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdruži-

tvi podjetij (Izjava 4),
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 5),
– parafiran vzorec pogodbe.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– s pomočjo pridobljen stroj ali opremo, mora upra-

vičenec uporabljati še vsaj 5 let po zaključeni investiciji,
– za vsako nabavo gozdarske opreme, je potrebno 

vezati nabavo osebne varovalne opreme (protivrezne 
hlače, čelada z glušniki in mrežico, zaščitne rokavice).

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov 
brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 
500 EUR, največji pa 3.000 EUR na kmetijsko gospo-
darstvo na leto.

5. Obdobje porabe sredstev
Ukrepi »skupinske izjeme«: gre za državne pomoči, 

ki se ne smejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti – 
upravičeni stroški so tisti, ki bodo nastali v obdobju od 
izdaje upravnega akta o pravici do prejema sredstev do 
petka, 29. 9. 2017 (rok za oddajo zahtevka za izplačilo 
sredstev je 2. 10. 2017).

Ukrepi »de minimis«: upoštevajo se investicije ozi-
roma naložbe izvedene do petka 29. 9. 2017 (rok za 
oddajo zahtevka za izplačilo sredstev je 2. 10. 2017).

6. Rok in način prijave
Prijava na razpis mora biti vložena na priloženem 

obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so 
navedene v razpisu. V kolikor prijavitelj odda več vlog, 
mora biti vsaka vloga oddana na svojem obrazcu in 
v svoji ovojnici.

Rok za vložitev vlog za vse ukrepe je 21 dni od ob-
jave v Uradnem listu RS. Rok prične teči z naslednjim 
dnem po objavi.
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Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka 
navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane 
v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti na 
naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, 
oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni 
ovojnici. Na prednji strani mora biti označeno: »Ne odpi-
raj, javni razpis kmetijstvo – skupinske izjeme (Ukrep __) 
/ De minimis (Ukrep __)«, na hrbtni strani ovojnice pa 
ime in priimek ter naslov prijavitelja.

7. Pregled, obravnava in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svo-

jem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS. Odpiranje vlog ni javno. Od-
pirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene 
in označene ovojnice. Prepozno vloženih vlog komisija 
ne bo odpirala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. 
V primeru nepopolne vloge, se vlagatelja pozove, da jo 
v roku 8 dni dopolni.

Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve 
v vlogi navedenih podatkov od prijavitelja zahteva tudi 
dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahte-
vana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, 
bodo s sklepom zavržene.

Na podlagi ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine 
zahtevanih sredstev s strani upravičenca in višine raz-
položljivih sredstev, bo komisija določila višino sredstev 
za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne inve-
sticije oziroma naložbe. Komisija bo pripravila predlog 
razdelitve sredstev.

Sredstva se dodeli le tistemu upravičencu, katerega 
odobreni znesek preseže znesek minimalne dodelitve 
v skladu s Pravilnikom.

V primeru, da bo po preteku roka za oddajo zahtev-
kov za izplačilo ugotovljeno, da je večje število prijavite-
ljev odstopilo od nameravane investicije, ali da sredstva 
ne bodo razdeljena v celotnem znesku, komisija lahko 

na predlog občinske uprave pripravi nov izračun dode-
litve sredstev, pri čemer mora upoštevati najvišje dode-
ljene zneske višine sofinanciranja. V kolikor ostanejo 
pri posameznem ukrepu razpisa nedodeljena sredstva 
v znesku več kot 500 EUR, se ta razdelijo sorazmerno 
glede na prejete zneske pomoči prejemnikom teh pomo-
či v okviru istega ukrepa do porabe vseh razpoložljivih 
denarnih sredstev na proračunski postavki.

8. Izplačilo sredstev
Upravičencem bo izdan sklep o pravici do preje-

ma sredstev. Sklep vsebuje tudi opredelitev namena in 
upravičenih stroškov. Zoper sklep je dovoljena pritožba 
v roku 8 dni od prejema sklepa.

Najpozneje do ponedeljka, 2. 10. 2017, mora 
upravičenec Občini Komen posredovati zahtevek za 
izplačilo sredstev na podlagi sklepa o pravici do pre-
jema sredstev s priloženimi ustreznimi dokazili o na-
menski porabi sredstev (priložiti je potrebno original-
na dokazila o plačilu – originalen bančni izpisek in 
podobno, na vseh dokazilih mora biti razvidna višina 
plačila in plačnik). V kolikor so priložena dokazila 
o plačilu investicije ali opreme nejasna, oziroma ob-
staja dvom o pristnosti plačila, lahko komisija od pre-
jemnika sredstev zahteva dodatna dokazila. Komisija 
bo upoštevala le dokazila o izvedeni aktivnosti z da-
tumom po datumu izdaje sklepa. Na podlagi zahtevka 
z vsemi predloženimi dokazili, bo občina s prejemniki 
sredstev sklenila pogodbe.

9. Dodatne informacije: obrazci za prijavo na javni 
razpis so dostopni od dneva objave razpisa v spreje-
mni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, 
dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine Komen 
www.komen.si (rubrika Razpisi). Dodatne informacije 
posreduje Tomaž Benko, tel. 05/73-10-459, e-pošta: 
tomaz.benko@komen.si v času uradnih ur.

Občina Komen
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Št. 201-2/2017 Ob-1598/17

Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerče-
va 7, 1000 Ljub ljana, na podlagi določb Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami, popravki in do-
polnitvami), določb Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 
s spremembami, popravki in dopolnitvami) odreja oklic

javne dražbe
Javna dražba bo na Univerzi v Ljub ljani Fakulteta 

za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljub ljana, dne 28. 3. 
2017, ob 10. uri, v Sejni sobi v IV. nadstropju.

Javne dražbe

Št. 
kosov

Predmet prodaje Izklicna cena 
v EUR

brez DDV
1 Tekočinski kromatograf z masnim detektorjem Varian 1200L – integriran LC/MS/MS sistem 

s sestavnimi deli:
– binarna črpalka (2 X solvent dellivery module Prostar 210)
– avtomatski vzorčevalnik Prostar 420
– termostat za kolone Prostar 510
– UV detektor z nizom diod (PDA) Prostar 330
– masni spektrometer tipa trojni kvadrupol Varian 1200L
– 2 X oljna vakuumska črpalka Varian DS 602
– generator dušika Domnic Hunter G64800E
– zračni kompresor Jun Air OF 302 25M
– PC Dell Optiplex 755 (Core 2 Duo, Win XP, 17˝ LCD monitor, HP color 3500 Laserjet printer
Letnica izdelave/montaže je 2004. Aparatura je v okvari in ne obratuje ter ni vzdrževana in 
servisirana. Glavna težava je v okvari kompresorja/generatorja dušika in posledične dolge 
ne-uporabe sistema. UV detektor se ne poveže več s PC-jem.
Karakteristike masnega spektrometra:
Dva API vmesnika: ESI in APCI
Območje merjenja m/z: 10–1500
Natančnost merjenja mase (resolucija): 0,7 Da, stabilnost: ±0,1 Da/24 ur.
Hitrost skeniranja: 500–6000 Da/s

5.700,00

Na doseženo prodajno ceno prodajalec obračuna 
DDV po veljavni zakonodaji.

Najnižji znesek višanja je 50,00 EUR.
Premičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, 

je brez garancije, reklamacija kvalitete po prevzemu ni 
možna.

Ogled premičnine je možen na naslovu UL FFA, 
Aškerčeva c. 7, 1000 Ljub ljana, po predhodnem dogovoru 
s kontaktno osebo doc. dr. Jurij Trontelj na elektronskem 
naslovu jurij.trontelj@ffa.uni-lj.si ali tel. 01/47-69-547.

Pred začetkom javne dražbe mora ponudnik vpla-
čati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene premičnine.

Varščina se vplača na podračun pri UJP: 0110 0603 
0708 089.

Predložitev kopije potrdila o plačilu varščine je po-
goj za udeležbo na javni dražbi.

Vplačana varščina bo kupcu šteta v kupnino. Udele-
žencem javne dražbe, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, bo 
varščina vrnjena najpozneje v 5 dneh po zaključku dražbe.

Udeležencu, ki javno dražbo zapusti pred njenim 
zaključkom ali kupcu, ki ne plača kupnine, se varščina 
ne vrne.

Javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en 
ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela, če vsaj 
en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni. 
Premičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil naj-
višjo ceno.

Kupec bo takoj po končani javni dražbi pozvan, da 
v roku 10 dni sklene kupoprodajno pogodbo.

Kupec mora plačati znesek kupnine na podračun 
pri UJP: 0110 0603 0708 089, najkasneje v 8 dneh po 
sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je 
določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Kupljeno 
premičnino mora kupec na svoje stroške prevzeti v petih 
dneh po plačilu kupnine.

Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu 
RS in na spletni strani Univerze v Ljub ljani, Fakultete 
za farmacijo.

Naročnik lahko postopek ustavi do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški 
v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne doku-
mentacije.

Univerza v Ljub ljani  
Fakulteta za farmacijo
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 Ob-1577/17

Svet I. gimnazije v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje, 
na podlagi Zakona o financiranju v vzgoji in izobraževa-
nju in sklepa 2. seje Sveta zavoda I. gimnazije v Celju 
dne 27. 2. 2017 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/-ice
I. gimnazije v Celju

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 
in 47/15; v nadaljevanju: ZOFVI).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. 
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o za-
poslitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Predvideni začetek dela bo dne 18. 7. 2017. Delo 
na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni 
delovni čas.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem iz-
pitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izku-
šnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovano-
sti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 
postopku – potrdili ne smeta biti starejši od enega me-
seca) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
I. gimnazije v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje, z oznako 
“Prijava na razpis za ravnatelja”.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Po končanem postopku bodo kandidati/-ke o izbiri 
obveščeni v zakonitem roku.

Svet I. gimnazije v Celju

Št. 900-1/2017/23 Ob-1578/17

Svet zavoda Prometne šole Maribor, Preradovičeva 
ul. 33, 2000 Maribor, v skladu z 58. členom Zakona o or-
ganizaciji 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 in 46/16 in 49/16 – popr.) in na 
podlagi sklepa 2. redne seje Sveta zavoda z dne 2. 3. 
2017 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Srednje prometne šole Maribor in dijaškega doma

Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo rav-
natelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji 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.).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
organizacijske enote.

Razpisi delovnih mest

Predvideni začetek dela bo 1. 7. 2017. Izbrani 
kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Če bo izbran 
in imenovan kandidat, ki ni zaposlen za nedoločen 
čas na Prometni šoli Maribor, bo pogodba o zapo-
slitvi sklenjena za določen čas, to je za čas trajanja 
mandata. Delovno razmerje bo sklenjeno za polni 
delovni čas.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu 
– peti odstavek 53. člena ZOFVI, delovnih izkušnjah 
v vzgoji in izobraževanju – najmanj 5 let, originalno 
potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje iz 
kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 30 dni, 
originalno potrdilo okrajnega sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku zoper spolno nedotakljivost, ki 
ne sme biti starejše od 30 dni) pošljite v zaprti ovojnici 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj« 
v roku 15 dni od objave razpisa na naslov Svet zavoda, 
Prometna šola Maribor, Preradovičeva ulica 33, 2000 
Maribor.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
OE Srednja prometna šola Maribor in dijaški dom za 
mandatno obdobje in življenjepis (europass).

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Prometne šole Maribor

Št. 066-14-02/2017 Ob-1580/17

Svet zavoda Osnovne šole Boštanj, Boštanj 54a, 
8294 Boštanj, na podlagi 73. člena Poslovnika Sveta 
zavoda Osnovne šole Boštanj 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 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela je 1. 9. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih 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 ni 
v kazenskem postopku) pošljite v osmih dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Boštanj, 
Boštanj 54a, 8294 Boštanj, s pripisom »Prijava na razpis 
za ravnatelja – Ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
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kratek življenjepis. Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo 
o imenovanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Boštanj

Št. 0141-7/2017/3 Ob-1584/17

Na podlagi sedmega odstavka 15. člena Sklepa 
o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gle-
dališče Maribor (Uradni list RS, št. 46/03, 68/03, 98/08 
in 59/10) Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za 
delovno mesto

pomočnika direktorja
za področje Borštnikovega srečanja

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, 
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

– najmanj visokošolska izobrazba prve stopnje ali 
druga izobrazba, ki v skladu s predpisi ustreza tej izo-
brazbi, umetniške ali humanistične smeri;

– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje področja gledališke dejavnosti v na-

cionalnem in mednarodnem prostoru;
– strokovno poznavanje festivalske dejavnosti na 

področju uprizoritvene umetnosti v nacionalnem in med-
narodnem prostoru;

– poznavanje umetniške in poslovne problematike 
festivala Borštnikovo srečanje;

– poznavanje poslovanja SNG Maribor;
– aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni;
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni 

in znanje najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni;
– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-

ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko šti-
riletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževal-
ne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja 
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem pro-
gramu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem 
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, 
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem 
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno 
štiriletno šolo.

Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje 
potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je 
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe 
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri 
je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe 
v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 
6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtev-
nosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz 
svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.

Za osnovno raven znanja svetovnega jezika se šteje 
potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraže-
valni instituciji (šola tujega jezika), potrdilo o udeležbi na 
strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno zaključenem 
srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz 
katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetov-
nega jezika uspešno zaključeno oziroma drugo ustrezno 
dokazilo, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– koncept dela za mandatno obdobje;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega 
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka štu-
dija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje sledečih pogojev:

1. zahtevane delovne izkušnje,
2. poznavanje področja gledališke dejavnosti v na-

cionalnem in mednarodnem prostoru,
3. strokovno poznavanje festivalske dejavnosti na 

področju uprizoritvene umetnosti v nacionalnem in med-
narodnem prostoru,

4. poznavanje umetniške in poslovne problematike 
festivala Borštnikovo srečanje,

5. poznavanje poslovanja SNG Maribor,
6. sposobnost za organiziranje in vodenje,
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma 

druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenskega jezika;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
vanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izo-
braževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je 
bilo znanje pridobljeno.

Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kan-
didata, imenoval za pomočnika direktorja za področje 
Borštnikovega srečanja za obdobje petih let. Izbrani 
kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen 
čas z direktorjem javnega zavoda Slovensko narodno 
gledališče Maribor, po predhodnem soglasju ministra, 
pristojnega za kulturo.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o imenovanju pomočnika 
direktorja.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pri-
pisom »Javni razpis – pomočnik direktorja za področje 
Borštnikovega srečanja – Slovensko narodno gledali-
šče Maribor« v štirinajstih dneh po objavi javnega raz-
pisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana ali na elektronski naslov ministrstva: 
gp.mk@gov.si.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi 
z javnim razpisom je Vesna Rifelj, tel. 01/369-59-73.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-1586/17

Svet zavoda Osnovne šole Miklavž pri Ormožu, 
Miklavž pri Ormožu 29, 2275 Miklavž pri Ormožu, na 
podlagi sklepa 4. redne seja Sveta zavoda, ki je bila 2. 3. 
2017, 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 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2017.
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Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, de-
lovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o ne-
kaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazen-
skem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Miklavž pri Ormožu, 
Miklavž pri Ormožu 29, 2275 Miklavž pri Ormožu, s pri-
pisom “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 Osnovne šole Miklavž pri Ormožu

 Ob-1589/17

V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91 in 8/96) Svet zavoda Gimnazije in srednje 
kemijske šole Ruše razpisuje delovno mesto

ravnatelja(-ice)
Kandidat-ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – 
ZPCP-2D, 2/15 odl. US: U-1-269/12-24, 47/15, 46/16 
in 49/16 – popr.).

Kandidat(-ka) mora imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vo-
denje in poslovanje zavoda, ki izobražuje v programih: 
gimnazija, kemijski ter farmacevtski tehnik. V okviru šole 
deluje tudi dijaški dom.

Predvideni začetek dela je 1. 9. 2017.
Izbrani(-a) kandidat(-ka) bo imenovan(-a) za dobo 

5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba 
o zaposlitvi za polni delovni čas na delovnem mestu 
ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih 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 ni 
v kazenskem postopku), kratkim življenjepisom in pred-
stavljenim programom vodenja zavoda, kandidati pošlje-
jo v zaprti ovojnici najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet zavoda Gimnazije in srednje kemijske 
šole Ruše, Šolska ul. 16, 2342 Ruše, s pripisom: »Prija-
va na razpis za ravnatelja zavoda«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v za-
konitem roku.

Svet zavoda Gimnazije in srednje  
kemijske šole Ruše

Št. 2/2017 Ob-1590/17

Na podlagi sklepa Sveta zavoda OŠ Milke Šobar 
- Nataše Črnomelj z dne 17. 1. 2017, Svet zavoda OŠ 
Milke Šobar - Nataše, Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj, 
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 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda (neobvezna sestavina).

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih 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 ni 
v kazenskem postopku), pošljite v petnajstih dneh po 
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Milke Šobar 
- Nataše (Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj), 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 Milke Šobar - Nataše

Št. 110-3/2017/1 Ob-1591/17

Svet javnega zavoda Osnovne šole dr. Ivan Pri-
jatelj Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 
Sodražica, 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 
8. redne seje Sveta šole z dne 22. 2. 2017 razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2017. Izbrani 
kandidat/-ka bo imenovan za dobo 5 let.

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 ni 
v kazenskem postopku) pošljite v 10 delovnih dneh 
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne 
šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica, Cesta Notranjskega 
odreda 10, 1317 Sodražica, z oznako “Razpis za rav-
natelja – Ne odpiraj”. Vloga bo štela za pravočasno, če 
bo oddana po pošti s priporočeno pošiljko, najkasneje 
zadnji dan roka.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.
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Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet javnega zavoda Osnovne šole  
dr. Ivan Prijatelj Sodražica

 Ob-1592/17

Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljub ljana, 
Vojkova cesta 74, 1000 Ljub ljana, na podlagi sklepa 
št. 17/63-2017, sprejetega na 63. redni seji Sveta Za-
voda za gluhe in naglušne Ljub ljana, dne 24. 2. 2017, 
razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice
Kandidat/-ka mora za imenovanje direktorja/direk-

torice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne 
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo ZOFVI-UPB5, 
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09, 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), in sicer: ima izobrazbo, pridobljeno po 
študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge sto-
pnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih 
programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje; najmanj 5 let delovnih izkušenj; opravljen 
ravnateljski izpit.

V skladu s Pravilnikom o organizaciji dela in siste-
mizaciji delovnih mest ZGNL, mora imeti kandidat/-ka 
tudi znanje slovenskega znakovnega jezika na nivoju 
III. stopnje. Kandidat/-ka mora imeti vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje.

Vlogi priložite overjena dokazila o izobrazbi, opra-
vljenem ravnateljskem izpitu (v skladu z določbo četrte-
ga in petega odstavka 53. člena ZOFVI ga mora kandi-
dat opraviti v roku enega leta po nastopu mandata), po-
trdilo o znanju slovenskega znakovnega jezika (znanje 
mora kandidat/-ka pridobiti v roku treh let po nastopu 
mandata), potrdilo, da kandidat/-ka ni bil-a pravnomočno 
obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, na pogojno kazen zapora 
v trajanju več kot 6 mesecev in ni bil/-a pravnomočno 
obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno ne-
dotakljivost, da proti kandidatu/-ki ni uveden postopek 
zaradi kaznivega dejanja, dosedanje delovne izkušnje, 
življenjepis in program vodenja Zavoda.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 
5 let.

Predvideni začetek dela je 1. 7. 2017.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev pošljite v zaprti kuverti v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet Zavoda za gluhe in naglušne 
Ljub ljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljub ljana, z oznako 
“Prijava na razpis za direktorja/direktorico”.

O izboru bodo kandidati/-ke pisno obveščeni/-e 
v zakonitem roku.

Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljub ljana

 Ob-1593/17

Svet zavoda Zavoda za gluhe in naglušne Ljub-
ljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljub ljana, na podlagi 
sklepa št. 14/63-2017, sprejetega na 63. redni seji Sveta 
Zavoda za gluhe in naglušne Ljub ljana, dne 24. 2. 2017, 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
organizacijske enote Osnovna šola in vrtec
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 

posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 16/07, 
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 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).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstve-
ne, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje organizacijske enote Osnovna šola in vrtec. 
Kandidat/-ka mora imeti opravljeno III. stopnjo znanja 
slovenskega znakovnega jezika, in sicer znanje lahko 
pridobi v roku treh let.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predviden začetek dela 1. 6. 2017.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev: potrdila o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
ravnateljskem izpitu (kandidat/-ka lahko kandidira tudi 
brez ravnateljskega izpita, a ga mora opraviti v letu 
dni); potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da 
kandidat ni v kazenskem postopku; potrdilo o znanju 
slovenskega znakovnega jezika; program vodenja 
organizacijske enote Osnovna šola in vrtec; doseda-
nje delovne izkušnje in življenjepis. Navedeno pošljite 
v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov: 
Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljub ljana, Vojkova 
cesta 74, 1000 Ljub ljana, z oznako: »Prijava na razpis 
za ravnatelja/-ico«.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Zavoda za gluhe in naglušne Ljub ljana

 Ob-1599/17

Na podlagi sklepa sveta šole z dne 23. 2. 2017 Svet 
Osnovne šole Mengeš, Šolska ulica 11, 1234 Mengeš, 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24, 
47/15, 46/16 in 49/16 – popr.; v nadaljnjem besedilu: 
ZOFVI).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predviden začetek dela bo 1. 9. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 

5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba 
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznova-
nosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 
postopku), pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet Osnovne šole Mengeš, Šolska ulica 11, 1234 Men-
geš, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje, priloži naj tudi kratek 
življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli/-e v zakonitem roku.

Svet Osnovne šole Mengeš
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 Ob-1600/17

Na podlagi sprejetega Sklepa Sveta zavoda Osnov-
ne šole Ljubno ob Savinji, z dne 27. februarja 2017, Svet 
zavoda Osnovne šole Ljubno ob Savinji, Cesta v Rastke 
10, 3333 Ljubno ob Savinji, 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 – ZOFVI (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-1-269/12-24 47/15; 
v nadaljevalnem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo pet let. Za 

čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi 
na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih 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 ni 
v kazenskem postopku, pošljite v osmih dneh po objavi 
razpisa, na naslov Svet zavoda OŠ Ljubno ob Savinji, 
Cesta v Rastke 10, 3333 Ljubno ob Savinji, s pripisom 
»Za razpis ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Ljubno ob Savinji

 Ob-1604/17

Svet zavoda Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, 
Polje 4, 2391 Prevalje, na podlagi Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, 
Uradni list RS, št. 16/07, ..., 20/11) razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogo-
je in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, 
Uradni list RS, št. 16/07, ..., 20/11):

– izpolnjuje pogoje skladno s 53. členom ZOFVI ali
– izpolnjuje pogoje skladno s 145. členom ZOFVI ali
– izpolnjuje pogoje skladno s 43. členom ZOFVI-A 

(Uradni list RS, št. 64/01) ali
– izpolnjuje pogoje skladno z 9. členom ZOFVI-H 

(Uradni list RS, št. 58/09 in 65/09 − popr.),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost.

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene in 
organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.

Kandidat/-ka bo predvidoma začel/-a z delom 1. 9. 
2017.

Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokov-
nem izpitu, o dosedanjih delovnih izkušnjah v vzgoji in 
izobraževanju s kratkim življenjepisom) s priloženim pro-
gramom vodenja, vključno z izpisom dejstev iz kazenske 
evidence in potrdilom sodišča, da zoper njih ne teče ka-
zenski postopek, pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Za 
razpis ravnatelja« v roku 10 dni od dneva objave tega 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Franja 
Goloba Prevalje, Polje 4, 2391 Prevalje.

O izbiri bodo kandidati/-ke obveščeni/-e v roku 
4 mesecev od dneva objave razpisa.

Svet zavoda Osnovne šole Franja Goloba Prevalje

Št. 73/2017 Ob-1606/17

V skladu s 5. in 8. členom Postopkovnika za ime-
novanje direktorja Bolnišnice Topolšica in 28. členom 
Statuta Bolnišnice Topolšica Svet zavoda Bolnišnice 
Topolšica objavlja prosto delovno mesto

direktorja
Bolnišnice Topolšica (m/ž)  
za 4-letno mandatno obdobje

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg po-
gojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje 
pogoje:

– univerzitetna izobrazba medicinske smeri z opra-
vljenim specialističnim izpitom iz interne medicine,

– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi or-
ganizacijskimi in upravljavskimi znanji in sposobnostmi,

– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Kandidati naj pisni vlogi priložijo naslednja dokazila:
– kopija diplome,
– kopija potrdila o opravljenem specialističnem iz-

pitu iz interne medicine,
– kopija delovne knjižice oziroma potrdilo Zavoda 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slo-
venije o delovni dobi,

– opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno iz-
polnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

– kopija osebnega dokumenta,
– izjava kandidata, da je državljan Republike Slo-

venije.
Kandidati morajo predložiti program dela in razvoja 

bolnišnice.
Pisna vloga z dokazili se pošlje v zaprti (zalepljeni 

ali zapečateni) ovojnici na naslov Bolnišnica Topolšica, 
Topolšica 64, 3326 Topolšica, s pripisom »Razpis za 
direktorja Bolnišnice Topolšica – ne odpiraj«.

Prijava na razpis je pravočasna, če prispe na naslov 
do vključno 31. 3. 2017. Prijava je pravočasna tudi, če 
je bila poslana priporočeno po pošti in je na njej poštni 
žig z datumom do vključno 31. 3. 2017.

E-naslov za pojasnila: duska.lalek@b-topolsica.si.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po 

seji Sveta Zavoda, na kateri se bo odločalo o izbiri 
kandidata.

Sveta zavoda Bolnišnice Topolšica

Su KS 45/2017-2 Ob-1607/17

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje
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1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Delovnem sodišču v Mariboru

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško me-
sto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene 
v 10. členu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

didata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o sodniški službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prve-
ga odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz pr-
vega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za 
sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10. 
2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Št. 014-5/2017 Ob-1618/17

Na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi Javne-
ga zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave, 
št. 16/97 in Uradni list RS, št. 61/04) in 37. člena Statuta 

Javnega zavoda Gasilska brigada Koper št. 010-205/06 
župan Mestne občine Koper objavlja javni razpis za 
delovno mesto

direktorja
Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (m/ž)

Direktor zastopa in predstavlja zavod, organizira in 
vodi delo ter poslovanje zavoda, odgovarja za zakonitost 
dela zavoda. Mandat direktorja traja štiri leta.

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih 
z zakonom, izpolnjevati še sledeče pogoje:

– najmanj VI. stopnjo ali VII/1. stopnjo izobrazbe, 
kar pomeni:

– 16101: višja strokovna izobrazba
– 16102: višješolska izobrazba – prejšnja
ali
– 16201: specializacija po višješolski izobrazbi 

– prejšnja
– 16202: visokošolska strokovna izobrazba – 

prejšnja
– 16203: visokošolska strokovna izobrazba – 

prva bolonjska stopnja
– 16204: visokošolska univerzitetna izobrazba – 

prva bolonjska stopnja
– v primeru dosežene VI. stopnje strokovne izo-

brazbe (16101: višja strokovna izobrazba, 16102: viš-
ješolska izobrazba – prejšnja) najmanj 10 let delovnih 
izkušenj

– v primeru dosežene VII/1. stopnje strokovne iz-
obrazbe (16201: specializacija po višješolski izobrazbi 
– prejšnja, 16202: visokošolska strokovna izobrazba 
– prejšnja, 16203: visokošolska strokovna izobrazba 
– prva bolonjska stopnja, 16204: visokošolska univerzi-
tetna izobrazba – prva bolonjska stopnja) najmanj 5 let 
delovnih izkušenj

– znanje italijanskega jezika – višja raven
– uporabniško znanje za delo z računalnikom (ure-

jevalnik besedil, delo s preglednicami)
– želena znanja: tečaj iz varnosti in zdravja pri delu, 

poznavanje predpisov s področja gasilstva.
Pisna prijava mora vsebovati tudi:
– izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev, določenih 

z delovno-pravno zakonodajo,
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe z navedbo stopnje in smeri izobrazbe ter leto 
in ustanove, pri kateri je bila pridobljena,

– izjavo o izpolnjevanju pogoja ustreznih delovnih 
izkušenj,

– izjavo o izpolnjevanju pogoja znanja italijanske-
ga jezika na višji ravni, z navedbo ustanove, kjer je bilo 
znanje pridobljeno,

– izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega zna-
nja za delo z računalnikom,

– življenjepis z opisi del in nalog, ki jih je kandidat 
opravljal,

– predlog programa delovanja in razvoja zavoda.
Prijavo na razpis z vsemi dokazili o izpolnjevanju 

pogojev kandidat pošlje v roku 15 dni od dneva objave 
razpisa na naslov: Mestna občina Koper, Župan, Verdi-
jeva ulica 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici, s pripisom 
»Razpis – direktor GB Koper – Ne odpirati.« Če je pri-
java poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je 
oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji 
dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi 
elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ob-
cina@koper.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena 
z elektronskim podpisom.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko prido-
bite v kadrovski službi na tel. 05/66-46-209.
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Izbirni postopek bo potekal v eni fazi, in sicer z izlo-
čanjem kandidatov, pri čemer se bo upoštevala popolna 
dokumentacija in zahtevane delovne izkušnje na podob-
nih delovnih mestih ter izpolnjevanje drugih pogojev za 
zasedbo delovnega mesta.

Kandidat je imenovan za direktorja, ko ga imenuje 
župan. Z imenovanim kandidatom bo sklenjena pogod-
ba o zaposlitvi za določen čas, za čas mandata, s polnim 
delovnim časom.

Neizbrani kandidati bodo o ne-izboru pisno obve-
ščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postop-
ku izbire.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženske in moške.

Mestna občina Koper

Št. 9000-1/2017 Ob-1619/17

Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Biotehniški izobraževalni center Ljub ljana, Ižanska 
cesta 10, 1000 Ljub ljana, na podlagi Zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 40/12 – ZUJF, 
57/12, ZPCP-2D, 47/15) in na podlagi sklepa 5. redne 
seje Sveta zavoda BIC Ljub ljana z dne 22. 2. 2017 raz-
pisuje delovno mesto

ravnatelja/ice
Gimnazije in veterinarske šole

Kandidati/ke morajo za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 40/12), 
ZUJF, 57/12, ZPCP-2D, 47/15.

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje šole.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno 
dobo 5 let.

Predvideni začetek dela je 1. januar 2018 oziroma 
v skladu s sklepom Sveta vzgojno-izobraževalnega za-
voda BIC Ljub ljana.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev, vključno s potrdilom iz kazenske evidence in 
potrdilom sodišča, kjer ima kandidat/ka prebivališče, 
da ni v kazenskem postopku (s priloženo izjavo, da pri 
kateremkoli drugem sodišču zoper njega/njo ni uveden 
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno 
nedotakljivost), kratkim življenjepisom, opisom dose-
danjega dela in programom oziroma vizijo razvoja in 
dela Gimnazije in veterinarske šole za mandatno ob-
dobje, pošljite najpozneje v 15 dneh po objavi razpisa 
v zaprti kuverti z oznako »za razpis ravnatelja/ice« na 
naslov: Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda Bioteh-
niški izobraževalni center Ljub ljana, Ižanska cesta 10, 
1000 Ljub ljana, s pripisom: »Prijava na razpis za rav-
natelja/ico«.

Kandidati/ke bodo o izidu razpisa obveščeni/e v za-
konitem roku.

Svet javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda  
Biotehniški izobraževalni center Ljub ljana

 Ob-1621/17

Na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 6. 3. 2017, 
Svet zavoda Osnovne šole borcev za severno mejo 

Maribor, Borcev za severno mejo 16, 2000 Maribor, raz-
pisuje 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 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
Zavoda Osnovne šole borcev za severno mejo Maribor.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

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 ni 
v kazenskem postopku, pošljite v 15 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šola borcev 
za severno mejo Maribor, Borcev za severno mejo 16, 
2000 Maribor, z oznako “Prijava na razpis za ravna-
telja”.

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 Osnovne šole borcev  
za severno mejo Maribor

 Ob-1640/17

Svet zavoda Razvojne agencije Kozjansko na pod-
lagi 17. in 18. člena Statuta RA Kozjansko razpisuje 
delovno mesto

direktorja zavoda (m/ž)
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske, 

pravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 

vodenja ali na področju svetovanja ter pospeševanja 
razvoja malega gospodarstva ali na področju lokalnega 
razvoja,

– izkušnje pri izdelavi in vodenju projektov na po-
dročju lokalnega in regionalnega razvoja, razvoja pod-
jetništva in človeških virov,

– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,
– znanje dveh tujih jezikov, od tega aktivno en sve-

tovni jezik,
– državljanstvo RS in aktivno znanje slovenskega 

jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti 
ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev.

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe in znanja jezikov z dokazili,
2. življenjepis, iz katerega so razvidne delovne iz-

kušnje,
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3. program dela in razvoja RA Kozjansko za man-
datno obdobje ter ukrepe za dosego programskih ciljev,

4. izjavo kandidata da:
– je državljan RS,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev,

5. izjavo, da za namen tega razpisnega postop-
ka dovoljuje pristojnemu organu pridobitev podatkov iz 
4. točke iz uradnih evidenc.

Delovno mesto direktorja se razpisuje za štiriletni 
mandat. Kandidati naj ponudbe z dokazili o izpolnje-
vanju pogojev pošljejo na naslov: RA Kozjansko, Ulica 
skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur, z oznako »Za raz-
pis direktorja«. Rok za prijavo je 20. 3. 2017. Prijavljeni 
kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.

Svet zavoda Razvojne agencije Kozjansko
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Št. 1030/17 Ob-1634/17

Inženirska zbornica Slovenije objavlja

obvestilo
o pričetku kandidacijskega postopka za volitve 

nadomestnega člana komisije za statut in 
poslovnik iz MST

Volilna komisija v sestavi Simona Čeh, univ. dipl. 
inž. geod. (predsednica), mag. Irena Andrejašič Troha, 
univ. dipl. inž. grad. in Janko Černivec, univ. dipl. inž. 
gozd. (člana), imenovana s sklepom predsednika zbor-
nice št. 1028/17/VOD-ČR z dne 6. 3. 2017, skladno 
z 79. členom Statuta IZS obvešča upravni odbor IZS, 
upravni odbor MST in člane MST o začetku kandidacij-
skega postopka za izvolitev:

– nadomestnega člana komisije za statut in poslov-
nik iz MST.

Kandidate lahko skladno z 78. členom Statuta 
IZS predlagajo:

– upravni odbor zbornice s sklepom,
– upravni odbor matične sekcije MST s sklepom,
– najmanj trije člani zbornice, vpisani v imenik IZS, 

s svojimi podpisi.
Kandidat za razpisano funkcijo je lahko le član MST, 

ki je vpisan v imenik IZS in mu status pooblaščenega 
inženirja ne miruje.

Volitve bodo potekale na skupščini zbornice. Izvo-
ljen nadomesten član komisije za statut in poslovnik iz 
MST nastopi mandat z dnem izvolitve.

Nezdružljivost funkcij (po 92. členu Statuta IZS):
Namestnik disciplinskega tožilca iz MST, člani disci-

plinske komisije iz MST in člani disciplinskega sodišča iz 
MST ne morejo kandidirati za razpisano funkcijo.

Funkcija predsednika upravnega odbora MST, pred-
sednika in člana strokovnega sveta MST ni združljiva 
z razpisano funkcijo. Vsi ti sicer lahko kandidirajo za 
razpisano funkcijo, a jim bo z nastopom mandata na 
novi funkciji dosedanja funkcija prenehala.

Upravni odbor IZS, upravni odbor matične sekcije 
MST in člane MST pozivam, da sodelujejo v kandidacij-
skem postopku skladno s statutom IZS in volilni komisiji 
IZS predlagajo kandidate za zgoraj navedeno funkcijo.

Rok za oddajo kandidatur traja 30 dni in prične teči 
naslednji dan po objavi tega obvestila v Uradnem listu 
Republike Slovenije, to je od 11. 3. do 9. 4. 2017.

Naslov za vložitev kandidatur je Inženirska zbornica 
Slovenije, Volilna komisija IZS, Jarška cesta 10b, 1000 
Ljub ljana.

Inženirska zbornica Slovenije

 Ob-1587/17

Javni poziv promotorjem
k oddaji vloge o zainteresiranosti  

za sklenitev javno-zasebnega partnerstva  
za gradnjo in upravljanje krajevnega pristanišča 

Kanal sv. Jerneja
1. Poziv promotorjem
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran (v na-

daljnjem besedilu: koncedent) na podlagi 32. člena Za-

Druge objave

kona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06; v nadaljnjem besedilu ZJZP) in drugih določb 
ZJZP-ja, ki se nanašajo na izvedbo predhodnega po-
stopka, poziva vse potencialne promotorje, da v skladu 
z navodili iz nadaljevanja tega poziva oddajo svoje vloge 
o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega par-
tnerstva za gradnjo in upravljanje krajevnega pristanišča 
Kanal sv. Jerneja.

Cilj javnega partnerja je skleniti javno-zasebno par-
tnerstvo za izgradnjo in upravljanje krajevnega pristani-
šča sv. Jerneja in za izvajanje gospodarske javne službe 
na področju pomorskih dejavnosti.

Vloge promotorjev morajo biti v celoti skladne s Pra-
vilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po 
modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, 
št. 32/07).

Predmeten javni poziv promotorjem je neobvezujoč 
dokument, ki zgolj opisuje namen javnega partnerja. 
Kljub temu, da je trenutno v veljavi Odlok o pristanišču 
Piran Kanal sv. Jerneja in koncesiji za gradnjo in upra-
vljanje krajevnega pristanišča Kanal sv. Jerneja (Uradne 
objave Primorske novice, št. 18/2010, v nadaljevanju: 
Odlok), potencialni promotorji niso vezani na katerokoli 
obliko javno-zasebnega partnerstva, niti se ne šteje, da 
je sprejeta vsebina odločitve in akta o javno-zasebnem 
partnerstvu, saj bo javni partner v primeru izkazanega 
interesa in uspešnega testa javno-zasebnega partner-
stva predlagal realizacijo tiste oblike, ki se bo v predho-
dnem postopku izkazala kot najprimernejša.

Promotor, ki bo podal vlogo o zainteresiranosti za 
sklenitev javno-zasebnega partnerstva za gradnjo in 
upravljanje krajevnega pristanišča Kanal sv. Jerneja, bo 
imel v morebitnem postopku javnega razpisa enake pra-
vice kot drugi kandidati. S podajo vloge o zainteresirano-
sti se ne šteje, da je vlagatelj tudi kandidat v nadaljnjem 
postopku izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva.

2. Predmet poziva promotorjem
A) Opis predmeta
Predmet potencialnega javno-zasebnega partner-

stva je:
1. Izgradnja naslednjih objektov in stavb:
– izgradnja vse potrebne pristaniške infrastrukture 

krajevnega pristanišča, predvidena s sprejetim Odlokom 
o lokacijskem načrtu Seča – polotok, v skladu z idejnim 
projektom, ki je priloga tega javnega poziva;

– izgradnja vseh drugih objektov in naprav jav-
no-zasebnega partnerstva skladno s sprejetim lokacij-
skim načrtom in z idejnim projektom, ki je priloga tega 
javnega poziva.

Zemljišča na kopnem na območju javno-zasebne-
ga partnerstva bodo ves čas trajanja javno-zasebnega 
partnerstva last javnega partnerstva, zemljišča v morju 
pa last Republike Slovenije. Javni partner lahko na ze-
mljiščih na kopnem na območju pristanišča, ki so v lasti 
občine in ki se določijo v pogodbi s pravnim poslom, 
sposobnim za vpis v zemljiško knjigo, zagotovi stavbno 
pravico ali drugo pravico gradnje, pri čemer postanejo 
objekti, zgrajeni na podlagi stavbne pravice, po prene-
hanju stavbne pravice sestavni del zemljišča. Na objek-
tih in napravah, ki sestavljajo infrastrukturo krajevnega 
pristanišča, ima lahko zasebni partner v času trajanja 
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javno-zasebnega partnerstva stavbno pravico, po pre-
nehanju javno-zasebnega partnerstva pa obvezno po-
stanejo, če niso odstranjeni, kot sestavina nepremičnine 
last javnega partnerja oziroma Republike Slovenije.

2. Uporaba objektov in naprav, ki sestavljajo in-
frastrukturo krajevnega pristanišča, za upravljanje pri-
stanišča za čas trajanja javno-zasebnega partnerstva 
v skladu z opredelitvijo v vodnem dovoljenju oziroma 
vodni koncesiji, ki lahko nadomesti to dovoljenje, in za 
izvajanje pristaniške dejavnosti v skladu z namenom 
pristanišča.

3. Izvajanje obvezne gospodarske javne službe za 
naslednje storitve:

a. Redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture
Zasebni partner bo moral redno vzdrževati pristani-

ško infrastrukturo v pristaniščih in jo občasno obnavlja-
ti, vse s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Redno 
vzdrževanje pristaniške infrastrukture pomeni ohranja-
nje pristaniške infrastrukture v stanju, ki je potrebno za 
nemoteno opravljanje pristaniških dejavnosti. Obnavlja-
nje pristaniške infrastrukture obsega zamenjavo dotra-
janih delov in naprav te infrastrukture ali izvedbo drugih 
potrebnih obnovitvenih del, kadar posamezni del prista-
niške infrastrukture zaradi obrabe ali iz drugega razloga 
ne omogoča več normalne rabe brez obnovitvenih po-
segov. Redno vzdrževanje akvatorija vključuje vzdrževa-
nje predpisanih globin celotnega akvatorija pristanišča.

b. Redno zbiranje odpadkov s plovil
Javna služba rednega zbiranja odpadkov s plovil 

obsega:
– redno prevzemanje odpadkov s plovil,
– nameščanje potrebnih pristaniških zmogljivosti 

za prevzem odpadkov s plovil v skladu s predpisom, ki 
ureja pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih od-
padkov in ostankov tovora,

– ločeno zbiranje, razvrščanje in skladiščenje pre-
vzetih odpadkov s plovil z uporabo pristaniških zmoglji-
vosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora,

– oddaja zbranih odpadkov s plovil v obdelavo za-
radi ponovne uporabe, recikliranja ali odstranjevanja 
ostankov predelave v skladu s predpisi na področju 
varstva okolja, ki urejajo ravnanje z odpadki,

– obveščanje javnosti in uporabnikov o načinu od-
dajanja ladijskih odpadkov in ostankov tovora.

c. Redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe 
in plovnih poti

– redno in investicijsko vzdrževanje objektov za 
varnost plovbe v pristanišču v stanju, ki je potrebno za 
nemoteno delovanje objektov za varnost plovbe in vklju-
čuje izvedbo potrebnih obnov, kadar posamezni objekt 
ali naprava ne omogoča več normalnega delovanja,

– redno in investicijsko vzdrževanje dostopnega ko-
ridorja do pristanišča,

– reden nadzor nad stanjem objektov za varnost 
plovbe.

Objekti za varnost plovbe so svetilniki, obalne luči, 
boje in druga znamenja, signalne in radijske postaje, op-
tične, zvočne, električne, elektronske, radarske in druge 
naprave za varno plovbo v pristanišču.

B) Predvideno trajanje javno-zasebnega partner-
stva

Predvideno trajanje javno-zasebnega partnerstva je 
za čas do 30. novembra 2039. Promotorji lahko predla-
gajo krajši ali daljši rok trajanja javno-zasebnega par-
tnerstva, pri čemer bo trajanje določeno v okviru testa 
javno-zasebnega partnerstva.

C) Financiranje in prevzem tveganj
Javni partner zasleduje cilj, da izgradnjo krajevnega 

pristanišča v celoti financira zasebni partner.

Zasebni partner bo imel projekt možnost financirati 
iz naslednjih virov:

– pristojbine za uporabo pristanišča,
– ladijske ležnine,
– pristojbine za privez,
– cene za storitev zbiranja in odvoza odpadkov.
Od zasebnega partnerja se pričakuje, da bo prevzel 

celotno tveganje povpraševanja po pristaniških storitvah 
in druga tržna tveganja javno-zasebnega partnerstva. 
Zasebni partner ne bo upravičen do nobenih garancij 
ali plačil javnega partnerja zaradi tega, ker prihodki iz 
javno-zasebnega partnerstva ne dosegajo načrtovanih. 
Zasebni partner ne bo upravičen do poplačila vlaganj 
v objekte in naprave s strani javnega partnerja, razen 
v primeru predčasnega prenehanja razmerja.

3. Vloga o zainteresiranosti
A) Vsebina in priprava vloge
Za podajo vloge niso predpisani obrazci. Vloga 

o zainteresiranosti naj bo podana na lastnih dokumentih 
promotorja. Zaželeno je, da vloga vsebuje:

– podatke o promotorju (firma, sedež, davčna šte-
vilka) in predstavitev promotorja (opis kadrovskih, ra-
zvojnih in organizacijskih možnosti, vključno z analizo 
razvojnih možnosti in sposobnosti promotorja ter naved-
ba referenc na podobnih projektih);

– podatke o kontaktni osebi promotorja (osebno 
ime, telefon, elektronska pošta);

– predstavitev projekta, kakor ga vidi promotor (opis 
izvedbe projekta z navedbo tehničnih zmožnosti pro-
motorja);

– predlog finančne konstrukcije, vključno s predla-
ganimi višinami pristojbin, ladijskih ležnin in cen storitev 
zbiranja in odvoza odpadkov;

– terminski plan izgradnje krajevnega pristanišča;
– oceno izvedljivosti projekta;
– SWOT analizo predlaganega modela javno-za-

sebnega partnestva v primerjavi z javnim naročilom;
– predloge javnem partnerju s pogledi in vizijo pro-

motorja glede izvedbe predmeta javno-zasebnega par-
tnerstva;

– scan celotne vloge v elektronski obliki.
Javni partner lahko obravnava tudi vloge, katerim 

ne bodo priloženi vsi zgoraj navedeni dokumenti, pod 
pogojem, da bo iz vloge možno ugotoviti obstoj interesa 
za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za gradnjo in 
upravljanje krajevnega pristanišča Kanal sv. Jerneja.

B) Posredovanje vloge
Javni partner pričakuje vloge o zainteresiranosti do 

vključno dne 10. aprila 2017. Promotorji naj svoje vloge 
posredujejo na naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 
6330 Piran.

Stroške priprave in oddaje vloge v celoti nosi pro-
motor.

C) Varovanje poslovne skrivnosti
Javni partner bo vse podatke v vlogi o zainteresi-

ranosti, ki bodo ustrezno označeni, varoval kot zaupne 
ali kot poslovno skrivnost. Varovani ne bodo podatki, 
ki po zakonodaji ne morejo biti označeni kot poslovna 
skrivnost.

Javni partner si pridržuje pravico, da vse podatke, 
ki ne bodo označeni kot poslovna skrivnost promotorja, 
uporabi pri oblikovanju končne vsebine ter obsega raz-
pisne dokumentacije za izvedbo javnega razpisa.

D) Obstoječa dokumentacija in dodatne informacije
Promotorjem je za namene priprave vloge o zainte-

resiranosti na voljo sledeča dokumentacija:
– idejni projekt s priloženimi risbami (dostopen na 

občinski spletni strani: www.obcina.piran)
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– Odlok o lokacijskem načrtu Seča – polotok, do-
stopen na: http://www.lex-localis.info/kataloginformacij/
PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=8175a629-
9e39-49e8-aaa9-d093631deff0.

Promotorji lahko zaprosijo za dodatne informaci-
je, potrebne za pripravo vloge o zainteresiranosti, pri 
kontaktni osebi javnega partnerja: Ljubo Bertok (lju-
bo.bertok@piran.si) ali Karmen Pines (karmen.pi-
nes@piran.si).

E) Odpiranje vlog in sestanki s promotorji
Odpiranje vlog ne bo javno.
Javni partner lahko organizira sestanke s promotor-

ji, na katerih bodo promotorji lahko predstavili vsebino 
vloge o zainteresiranosti. Morebitni sestanki bodo vode-
ni z vsakim promotorjem ločeno. Termine morebitnih se-
stankov bo javni partner uskladil s promotorji naknadno.

Občina Piran

 Ob-1588/17

Invito pubblico ai promotori
a presentare la domanda di partecipazione alla 
manifestazione di interesse per costituire un 

partenariato pubblico-privato per la costruzione 
e la gestione del porto locale Canale di San 

Bortolo
1. Invito ai promotori
Il Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano 

(di seguito: concedente), ai sensi dell’articolo 32 del-
la Legge sul partenariato pubblico-privato (Gazzetta 
Ufficiale della RS n. 127/06; di seguito ZJZP) e alle 
altre disposizioni della ZJZP, che si riferiscono alla re-
alizzazione del procedimento precedente, invita tutti 
i potenziali promotori a presentare le proprie domande 
di partecipazione alla manifestazione di interesse per la 
costituzione di un partenariato pubblico-privato per la 
costruzione e la gestione del porto locale Canale di San 
Bortolo in conformità alle istruzioni di cui nel prosieguo 
del presente invito pubblico.

L’obiettivo del partner pubblico è quello di stipulare 
il contratto di partenariato pubblico-privato per la costru-
zione e la gestione del porto locale di San Bortolo e di 
espletare il servizio pubblico economico nel settore delle 
attività marittime.

Le domande dei promotori devono essere comple-
tamente conformi al Regolamento sul contenuto della 
legittimità di realizzazione del progetto in base al mo-
dello di partenariato pubblico-privato (Gazzetta Ufficiale 
della RS, n. 32/07).

Per i promotori l’invito pubblico in oggetto è un do-
cumento non vincolante, il quale solamente descrive il 
proposito del partner pubblico. Nonostante il fatto, che 
al momento è in vigore il Decreto sul porto di Pirano, 
canale di San Bortolo e la concessione per la costruzio-
ne e la gestione del porto locale Canale di San Bortolo 
(Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 18/2010, 
di seguito: Decreto), i potenziali promotori non sono vin-
colati a qualsiasi forma di partenariato pubblico-privato, 
e nemmeno si considera, che sia accettato il contenuto 
della decisione e dell’atto di partenariato pubblico-priva-
to, poiché il partner pubblico, nel caso di manifestazione 
di interesse e prova riuscita di partenariato pubblico-pri-
vato, proporrà la realizzazione nella forma che risulterà 
più idonea nel procedimento precedente.

Il promotore, che presenterà la domanda di parteci-
pazione alla manifestazione di interesse al partenariato 
pubblico-privato per la costruzione e la gestione del 
porto locale di San Bortolo, avrà gli stessi diritti degli altri 

candidati nell'eventuale procedimento dell'invito pubbli-
co. Con la presentazione della domanda di partecipa-
zione alla manifestazione di interesse non si considera 
che il richiedente sia anche candidato nel procedimento 
successivo di selezione del soggetto realizzatore del 
partenariato pubblico-privato.

2. Oggetto dell’invito per i promotori
A) Descrizione dell’oggetto
L’oggetto del potenziale partenariato pubblico-pri-

vato è:
1. La costruzione delle seguenti strutture ed edifici:
– costruzione di tutta l’infrastruttura portuale neces-

saria del porto locale prevista dal Decreto sul piano di 
localizzazione Sezza – penisola, in conformità con l’idea 
di progetto che è allegata al presente invito pubblico;

– costruzione di tutti le altre strutture e impianti del 
partenariato pubblico-privato in conformità al piano di 
localizzazione approvato e all’idea di progetto quale 
allegato del presente invito pubblico.

Nel comprensorio del partenariato pubblico-privato, 
i lotti di terreno sulla terraferma saranno di proprietà 
del partner pubblico per tutta la durata del partenariato 
mentre gli spazi acquei di mare sono di proprietà della 
Repubblica di Slovenia. Il partner pubblico può garan-
tire il diritto di edificazione o altro diritto di costruzione 
ai terreni sulla terraferma nel comprensorio del porto, 
che sono di proprietà del comune e che nel contratto si 
definiscono idonei, con negozio giuridico, per l’iscrizione 
nel libro tavolare, in cui le strutture costruite in base al 
diritto di edificazione diventano parte integrante del ter-
reno dopo la scadenza di tale diritto. Durante la durata 
del partenariato pubblico-privato, il partner privato, può 
avere il diritto di edificazione per le strutture e impianti, 
che compongono l’infrastruttura del porto locale, mentre 
alla scadenza del partenariato pubblico-privato diventa-
no obbligatoriamente, se non vengono rimossi, quale 
parte integrante degli immobili di proprietà del partner 
pubblico ovvero della Repubblica di Slovenia.

2. Utilizzo delle strutture e impianti, quali parti inte-
granti dell’infrastruttura del porto locale, per la gestione 
del porto durante la durata del partenariato pubblico-pri-
vato in conformità alla definizione nel permesso sullo 
sfruttamento delle acque ovvero concessione delle ac-
que, che può sostituire tale permesso, e per svolgere 
l’attività portuale in conformità alle finalità del porto.

3. Realizzazione del servizio pubblico di rilevanza 
economica per i seguenti servizi:

a. Manutenzione ordinaria dell’infrastruttura portuale
Il partner privato dovrà mantenere ordinariamente 

e rinnovare periodicamente l’infrastruttura portuale nei 
porti con la diligenza del buon gestore. Per manuten-
zione ordinaria dell’infrastruttura portuale si intende il 
mantenimento della stessa nelle condizioni necessarie 
per lo svolgimento indisturbato delle attività portuali. 
Il rinnovo dell’infrastruttura portuale comprende la so-
stituzione dei pezzi e attrezzature consumate di tale 
infrastruttura oppure l’esecuzione di altri lavori di rinno-
vamento necessari, quando una singola parte dell’in-
frastruttura portuale a causa dell’usura o per altri motivi 
non consente più l’utilizzo normale senza interventi di 
rinnovo. La manutenzione ordinaria dello spazio acqueo 
comprende la manutenzione delle profondità prescritte 
dell’intero spazio acqueo del porto.

b. Raccolta ordinaria dei rifiuti dalle imbarcazioni
Il servizio pubblico di raccolta ordinaria dei rifiuti 

dalle imbarcazioni comprende:
– prelievo ordinario dei rifiuti dalle imbarcazioni,
– posizionamento delle capacità portuali necessa-

rie per il prelievo dei rifiuti in conformità alla norma che 
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regola le capacità portuali per il prelievo dei rifiuti navali 
e residui di carico,

– raccolta differenziata, assortimento e immagaz-
zinamento dei rifiuti prelevati dalle imbarcazioni con 
l’utilizzo delle capacità portuali per il prelievo dei rifiuti 
navali e residui di carico,

– consegna dei rifiuti raccolti dalle imbarcazioni al 
trattamento per il riutilizzo, il riciclaggio o lo smaltimento 
dei residui del trattamento in conformità alle leggi nel 
settore della protezione ambientale che regolano il trat-
tamento dei rifiuti,

– avviso del pubblico e degli utenti sulle modalità di 
consegna dei rifiuti navali e residui di carico.

c. Manutenzione ordinaria delle strutture per la sicu-
rezza della navigazione e delle vie di navigazione

– manutenzione ordinaria e di investimento delle 
strutture per la sicurezza della navigazione nel porto 
nella condizione necessaria per il funzionamento indi-
sturbato delle strutture per la sicurezza della navigazio-
ne e include la realizzazione dei rinnovamenti necessari, 
quando la singola struttura o impianto non garantisce 
più il suo funzionamento normale,

– manutenzione ordinaria e di investimento del cor-
ridoio di accesso al porto,

– controllo ordinario sulle condizioni delle strutture 
per la sicurezza della navigazione.

Le strutture per la sicurezza della navigazione sono 
i fari, le luci costiere, boe e altre segnalazioni, stazioni 
radio e di segnalazione, apparecchiature ottiche, sono-
re, elettriche, elettroniche, radar e altre apparecchiature 
per la sicurezza della navigazione nel porto.

B) Durata prevista del partenariato pubblico-privato
La durata prevista del partenariato pubblico-privato 

è fino al 30 novembre 2039. I promotori possono propor-
re un termine di durata del partenariato pubblico-privato 
più breve o più lungo, in cui il termine di durata sarà 
stabilito nell’ambito della prova di partenariato pubbli-
co-privato.

C) Finanziamento e assunzione dei rischi
Il partner pubblico insegue l’obiettivo in cui il part-

ner privato finanzia interamente la costruzione del porto 
locale.

Il partner privato potrà finanziare il progetto dalle 
seguenti fonti:

– tasse per l’utilizzo del porto,
– il corrispettivo per l'utilizzo dello spazio acqueo 

e della banchina,
– le tasse di ormeggio,
– tariffe per il servizio di raccolta e asporto dei rifiuti.
Dal partner privato ci si aspetta che si assumi l’in-

tero rischio a riguardo della richiesta dei servizi portuali 
e altri rischi commerciali del partenariato pubblico-priva-
to. Il partner privato non avrà diritto ad alcuna garanzia 
o pagamento dal partner pubblico, qualora le entrate del 
partenariato pubblico-privato non raggiungano quelle 
pianificate. Il partner privato non avrà diritto al rimborso 
degli investimenti nelle strutture e apparecchiature da 
parte del partner pubblico, eccetto che in caso di inter-
ruzione anticipata del rapporto di collaborazione.

3. Domanda di partecipazione alla manifestazione 
di interesse

A) Contenuto e preparazione della domanda
Per la presentazione della domanda non sono pre-

scritti dei moduli. La domanda di partecipazione va pre-
sentata sui documenti propri del promotore. Si auspica 
che la domanda contenga:

– i dati sul promotore (impresa, sede, codice fisca-
le) e la presentazione del promotore (descrizione delle 
possibilità di personale, di sviluppo e organizzative con 

inclusa l’analisi delle possibilità di sviluppo e capacità 
del promotore e l’indicazione delle referenze in progetti 
analoghi);

– i dati della persona di contatto del promotore 
(nome personale, numero di telefono, indirizzo di posta 
elettronica);

– presentazione del progetto, dal punto di vista del 
promotore (descrizione della realizzazione del progetto 
con l’indicazione delle possibilità tecniche del promotore);

– proposta del piano finanziario con incluse le tariffe 
proposte delle tasse, dei corrispettivi per l’utilizzo dello 
spazio acqueo e della banchina e le tariffe per il servizio 
di raccolta e asporto dei rifiuti;

– pianificazione dei tempi di costruzione del porto 
locale;

– valutazione della realizzabilità del progetto;
– analisi SWOT del modello proposto di partena-

riato pubblico-privato nei confronti dell’appalto pubblico;
– proposte al partner pubblico dei punti di vista 

e la visione del promotore riguardanti la realizzazione 
di quanto in oggetto del partenariato pubblico-privato;

– scansione dell’intera domanda in forma elettro-
nica.

Il partner pubblico può esaminare anche le doman-
de che non avranno allegato tutti i documenti soprae-
lencati, alla condizione che dalla domanda sia possibile 
accertare l’esistenza dell’interesse a realizzare il parte-
nariato pubblico-privato per la costruzione e la gestione 
del porto locale Canale di San Bortolo.

B) Consegna delle domande
Il partner pubblico accetterà le domande di parteci-

pazione alla manifestazione di interesse entro ed incluso 
il 10 aprile 2017. I promotori possono inviare le proprie 
domande all’indirizzo: Comune di Pirano, Piazza Tarti-
ni 2, 6330 Pirano.

Le spese della preparazione e consegna della do-
manda sono interamente a carico del promotore.

C) Tutela del segreto d’ufficio
Il partner pubblico custodirà tutti i dati riportati nella 

domanda di partecipazione alla manifestazione di inte-
resse e saranno opportunamente contrassegnati quali 
confidenziali oppure quali segreto d’ufficio. Non ver-
ranno tutelati i dati che in base alla legge non possono 
essere classificati segreto d’ufficio.

Il partner pubblico si riserva il diritto di utilizzare 
tutti i dati del promotore, che non saranno contrasse-
gnati quali segreto d’ufficio, nel formare ed estendere 
il contenuto finale della documentazione di gara per la 
realizzazione del bando pubblico.

D) Documentazione esistente e informazioni 
aggiuntive

Ai promotori è disponibile, allo scopo di preparare 
la domanda di partecipazione alla manifestazione di 
interesse, la seguente documentazione:

– idea di progetto con i disegni allegati (disponibile 
sul sito internet del Comune di Pirano: www.piran.si)

– Decreto sul piano di localizzazione Sez-
za – penisola, disponibile su: http://www.lex-loca-
l is.info/kataloginformacij/PodrobnostiDokumen-
ta.aspx?SectionID=8175a629-9e39-49e8-aaa9-
d093631deff0.

I promotori possono richiedere ulteriori informa-
zioni necessarie alla compilazione della domanda di 
partecipazione alla manifestazione di interesse presso 
la persona di contatto del partner pubblico: Ljubo Ber-
tok (ljubo.bertok@piran.si) oppure Karmen Pines (kar-
men.pines@piran.si).

E) Apertura delle buste con le domande e colloqui 
con i promotori
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L’apertura delle domande non sarà pubblica.
Il partner pubblico può organizzare i colloqui con 

i promotori nei quali gli stessi potranno presentare i con-
tenuti delle domande di partecipazione alla manifesta-
zione di interesse. Gli eventuali colloqui si svolgeranno 
con ogni promotore separatamente. Il partner pubblico 
coordinerà in seguito con i promotori i termini per gli 
eventuali colloqui.

Comune di Pirano

Št. 60404-4/2017-2 Ob-1602/17

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet, d.o.o. 
vabi k nakupu premičnin: prodaja tovornih vozil.

Vrsta posla: prodaja odpisanih osnovnih sredstev 
(pet tovornih vozil).

Lokacija nahajanja vozil:
– SŽ – Tovorni promet, d.o.o., PC Express (LC 

Maribor)
– SŽ – Tovorni promet, d.o.o., PC Express (LC 

Nova Gorica).
Predmet prodaje obsega:
1. Tovorno vozilo Renault Master Furgon 2,5 DCI 

FN2L3H2 P3 M5, reg. označba vozila LJ 49-9UR, VIN: 
VF1FDCUL636021586, lokacija nahajanja LC Maribor

2. Tovorno vozilo Renault Midlum 220.12 
DXI EURO 4, reg. označba vozila LJ TT-139, VIN: 
VF644AGE000005756, lokacija nahajanja LC Maribor

3. Tovorno vozilo Renault Midlum 220.12 
DXI EURO 4, reg. označba vozila LJ TT-137, VIN: 
VF644AGE000005757, lokacija nahajanja LC Maribor

4. Tovorno vozilo Renault Midlum 180.08 
B EURO 4, reg. označba vozila LJ 47-4UR, VIN: VF642A-
EA000022199, lokacija nahajanja LC Nova Gorica

5. Tovorno vozilo Renault Maxity 
130.35 EURO 4, reg. označba vozila LJ 92-6JH, VIN: 
VF6SHTF2471029498.

Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
1. Tovorno vozilo Renault Master Furgon 2,5 DCI 

FN2L3H2P3 M5, reg. št. LJ 49-9UR 1.049,92 EUR brez 
DDV

2. Tovorno vozilo Renault Midlum 220.12 
DXI EURO 4, reg. št. LJ TT-139 8.248,85 EUR brez DDV

3. Tovorno vozilo Renault Midlum 280.12 
DXI EURO 4, reg. št. LJ TT-137 9.442,90 EUR brez DDV

4. Tovorno vozilo Renault Midlum 180.08 B EURO 4, 
reg. št. LJ 47-4UR 5.555,61 EUR brez DDV

5. Tovorno vozilo Renault Maxity 130.35 EURO 4, 
reg. št. LJ 92-6JH 3.677,30 EUR brez DDV.

Skupaj ocenjena vrednost prodaje znaša: 
27.974,58 EUR brez DDV.

Kupoprodajna pogodba se sklene s tistim ponudni-
kom, ki ob izpolnjevanju vseh pogojev ponudi najvišjo 
kupnino za vsa vozila skupaj. Prodaja je enovita. Ponu-
dnik odda ponudbo za vsa vozila, oddaja ponudbe za 
posamezno vozilo ni dopustna.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 24. 3. 
2017 ob 9. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska 
ul. 11, 1506 Ljub ljana, Sektor za nabavo (sejna soba 
606).

Zainteresirani ponudniki so v 12 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predme-
tom prodaje in v skladu s tem navodilom v 13 dneh 
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo 
za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti 
na Slovenske železnice, d.o.o., Sektor za nabavo, in 
sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski po-
šti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na 
tel. 01/29-14-634.

SŽ – Tovorni promet, d.o.o.

Št. 60404-3/2017-2 Ob-1603/17

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet d.o.o. 
vabi k nakupu premičnin: odpadno železo.

Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija:
– Ljub ljana – Zalog (lokacija razreza postaja Moste 

– tovorna).
Predmet prodaje obsega:
– cca 1086,277 t odpadnega železa (60 tovornih 

vagonov).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 

119.490,47 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 24. 3. 2017 

ob 9.30, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 
Ljub ljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).

Zainteresirani ponudniki so v 13 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom 
prodaje in v skladu s tem navodilom v 14 dneh po obja-
vi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem 
navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske 
železnice, d.o.o., Sektor za nabavo, in sicer na elektron-
ski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si Informacije na 
tel. 01/29-14-634.

SŽ – Tovorni promet d.o.o.
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Št. 101-3/2017-2(6010) Ob-1486/17

Upravna enota Maribor z dnem izdaje te odločbe 
hrani Pravila o organiziranju in delovanju SDTS MARI-
DIS E.LECLERC MARIBOR. Z dnem izdaje odločbe 
o hrambi statuta postane sindikat pravna oseba.

Popolno ime sindikata je SINDIKAT DELAVCEV 
TRGOVINE MARIDIS E.LECLERC MARIBOR, s se-
dežem v Mariboru, Tržaška cesta 67A. Skrajšano ime 
sindikata je SDTS MARIDIS E.LECLERC MARIBOR.

Statut sindikata je vpisan v evidenco statutov sindi-
katov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 
3/2017, z dne 17. 2. 2017.

Identifikacija – matična številka sindikata je 
2399024.

Št. 101-1/2017-0413-3 Ob-1489/17

Upravna enota Ravne na Koroškem z dnem izdaje 
te odločbe hrani pravila sindikata z nazivom: Pravilnik 
Sindikata Ravne Sistemi, Neodvisnost Konfedera-
cije novih sindikatov Slovenije – SN KNSS RAVNE 
SISTEMI, s sedežem sindikata na Ravnah na Koro-
škem, Koroška cesta 14.

Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikatov 
pri Upravni enoti Ravne na Koroškem, pod zaporedno 
številko 48, z dne 17. 2. 2017.

Št. 101-2/2017-300 Ob-1494/17

S sklepom ustanovnega zbora članov ZSSS – Sin-
dikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije z dne 
9. 2. 2017 so bila sprejeta Pravila o organiziranosti in de-
lovanju sindikata z imenom Sindikat zdravstva in so-
cialnega skrbstva Slovenije, DOM STAREJŠIH IDILA 
in krajšim nazivom SZSSS, DOM STAREJŠIH IDILA.

Pravila o delovanju sindikata so v hrambi pri Uprav-
ni enoti Pesnica, vpisana v evidenco pod zaporedno 
št. 26 z dne 20. 2. 2017 z matično številko sindikata 
1046420.

Evidence sindikatov
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 Ob-1585/17

Ime medija: Televizijski program Vaš kanal.
Izdajatelj: Televizija Novo mesto d.o.o.
Družbeniki z več kot 5 % deležem kapitala ali upra-

vljavskih oziroma glasovalnih pravic:
– Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 

Novo mesto,
– Irena Vide, Gotna vas 26, Novo mesto,
– Krka, Tovarna zdravil, d.d. Novo mesto, Šmarje-

ška cesta 6, Novo mesto,
– Televizija Novo mesto, Podbevškova ulica 12, 

8000 Novo mesto.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irena Vide.
Nadzorni organ: skupščina.

Objave po Zakonu o medijih



Stran 610 / Št. 12 / 10. 3. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 213/2016 Os-1442/17

V izvršilni zadevi upnika Zavod Republike Slove-
nije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljub-
ljana, proti dolžniku Gorann Lev, Suha pri Predosljah 32, 
Kranj, ki ga zastopa zač. zast. Marko Drinovec, Glavni 
trg 15, Kranj, zaradi izterjave 778,34 EUR s pripadki, je 
sodišče dolžniku Gorann Lev, Suha pri Predosljah 32, 
Kranj, postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetni-
ka Markota Drinovca iz Kranja, ki ima v tem postopku 
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dne-
va postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, 
pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 2. 2017

VL 21886/2009 Os-1994/12

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Tušmobil d.o.o., Resljeva ulica 16, Celje, ki ga 
zastopa odv. Polona Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Ško-
fja Loka, proti dolžnici Polonci Žiberna, Rojčeva ulica 9, 
Ljub ljana, ki jo zastopa odv. Marko Knafeljc, Dalmati-
nova 4, Ljub ljana, zaradi izterjave 1.293,62 EUR s pp, 
sklenilo:

Razreši se Marko Knafeljc, Dalmatinova 4, Ljub-
ljana, kot začasnega zastopnika dolžnice Polonce Ži-
berna.

Dolžnici Polonci Žiberna se na podlagi 4. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
postavi začasna zastopnica Tina Šnajder Paunović, 
Resljeva cesta 44, Ljub ljana, iz razloga, ker je bivališče 
dolžnice neznano.

Začasna zastopnica bo Polonco Žiberna zastopala 
vse dotlej, dokler ne bo Polonca Žiberna ali njen poobla-
ščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler skrbstve-
ni organ ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 15. 3. 2012

VL 92390/2016 Os-1445/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika T - 2 
d.o.o. v stečaju, Verovškova 64a, Ljub ljana, ki ga zasto-
pa zak. zast. steč. uprav. Danica Čuk s.p., upraviteljica 
v postopkih zaradi insolventnosti Danica Čuk, Dunajska 
cesta 21, Ljub ljana, proti dolžniku Marjanu Božnar, Ce-
lovška ulica 150, Ljub ljana, ki ga zastopa Odvetniška 
pisarna Benigar Tošič d.o.o., Litijska cesta 45, Ljub ljana, 
zaradi izterjave 1.573,52 EUR, sklenilo:

Dolžniku Marjanu Božnar, Celovška ulica 150, Ljub-
ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 

Objave sodišč

Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Odv. Leon 
Benigar Tošič, Litijska cesta 45, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 2. 2017

II P 581/2016 Os-1549/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po triažni sodnici Mar-
tini Colnar, v pravdni zadevi tožeče stranke Nik Vončina, 
Litijska cesta 174, Ljub ljana - Dobrunje, ki jo zastopa 
mag. Milan Vajda, odvetnik v Ljub ljani, zoper toženo 
stranko Nenad Lilić, Vukasovićeva 90, RS 11000 Be-
ograd, Republika Srbija, zaradi plačila 10.760,00 EUR 
s pripadki, dne 23. 2. 2017 sklenilo:

Toženi stranki Nenadu Liliću, Vukasovićeva 90, RS 
11000 Beograd, Republika Srbija, se na podlagi 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku postavi začasna za-
stopnica.

Za začasno zastopnico se določi odvetnica Judita 
Šlibar, Motnica 17, Trzin.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko 
vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 23. 2. 2017

0530 Z 76/2016 Os-1040/17

Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi 
upnika Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljub-
ljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno pravobranilstvo 
Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana, zoper 
dolžnika Franca Cerar, Bevkova ulica 3, Dob, zaradi 
izterjave 9.996,43 EUR s pripadki, sklenilo:

Dolžniku Francu Cerarju, nazadnje stanujočemu 
Bevkova ulica 3, Dob, sedaj brez prebivališča v Repu-
bliki Sloveniji, se postavi začasna zastopnica odvetnica 
Vesna Bajec, Glavni trg 10, Novo mesto.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v pred-
metni zadevi zavarovanja, dokler dolžnik ali njegov po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da mu je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 5. 1. 2017

IV P 8/2017 Os-1468/17

Okrožno sodišče v Novem mestu je v pravdni zade-
vi opr. št. IV P 8/2017 tožeče stranke Andreje Egharevba 
zoper toženo stranko Kesterja Osamuyimwen Egha-
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revba, neznanega prebivališča, zaradi razveze zakon-
ske zveze, dodelitve mld. otrok, določitve preživnine in 
stikov, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku toženi stranki zaradi ne-
zmožnosti vročitve sodnih pisanj postavilo začasnega 
zastopnika odvetnika Marka Štamcarja, Novi trg 11, 
Novo mesto.

Začasni zastopnik bo zastopal interese tožene 
stranke v pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugoto-
vi njeno prebivališče oziroma dokler tožena stranka ali 
njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 17. 2. 2017

I 238/2013 Os-1493/17

Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi 
upnika Boštjana Čadež, Trata 58, Gorenja vas, ki ga 
zastopa odv. Vehar Daniel, Spodnji trg 4, Škofja Loka, 
proti dolžniku Tomažu Hudi, Kriva pot 40, Ljub ljana, za-
radi izterjave 1.455,11 EUR, sklenilo:

Dolžniku Tomažu Hudiju, Kriva pot 40, Ljub ljana, 
se v tem izvršilnem postopku postavi začasnega za-
stopnika odv. Boruta Markoška, Cesta Borisa Kidriča 3, 
Zagorje ob Savi.

O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti CSD 
Ljub ljana Moste Polje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem, oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 20. 2. 2017

Oklici dedičem

D 227/2016 Os-3758/16

Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski posto-
pek po pokojni Mariji Hrobat, neznanega bivališča, rojeni 
18. 3. 1917 v Trstu ter umrli 31. 1. 1983 v Firencah.

Po podatkih, s katerimi sodišče razpolaga, je za-
pustnica hči Franca (Franciscus) Hrobat in Ane Antler. 
Drugih podatkov o njej ali o morebitnih potomcih ni. 
Znano je, da je imela sestri Ano Hrobat in Fani Hrobat, 
obe neznanega bivališča. Znano je tudi, da je imela 
zapustnica po očetovi strani sestrično Angelo Jelušič, 
ki je že pokojna, njena hčerka pa je Nevenka Kranjc, ki 
je doslej edina znana dedinja. Podatkov o morebitnih 
bratrancih in sestričnah zapustnice po materini strani ni.

Sodišče zato 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 so-
dišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo za-
ključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 19. 12. 2016

D 112/2016 Os-1215/17

Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče zapuščinski posto-
pek po pokojni Albini Jerneji Kobal, rojeni 21. 8. 1935, umrli 
6. 7. 2016, nazadnje stanujoči Jerebova ul. 2, Cerkno.

Zapuščina po pok. Albini Jerneji Kobal ob-
sega denarna sredstva na TRR Nove KBM d.d., 

št. 04448-0223843610 s stanjem na dan 23. 1. 2017 
v višini 22,27 EUR, denarna sredstva pri isti banki 
št. 04448-0242895380 v višini 20.029,69 EUR in na 
depozitu iste banke št. 160408365402 z zapadlostjo 
dne 6. 10. 2016 v višini 20.000,00 EUR ter neizplačano 
pokojnino za mesec julij 2016 pri ZPIZ Ljub ljana.

Po do sedaj zbranih podatkih so najbližji sorodniki 
zapustnice otroci pokojne zapustničine sestrične Bo-
žene Kofol, rojene Rojc, katerih imena, priimki in ostali 
podatki sodišču niso znani.

Sodišče s tem oklicem poziva, da se v roku enega 
leta od objave tega oklica, javijo morebitni dediči in pri-
glasijo svoje pravice do zapuščine.

Po preteku navedenega roka, bo sodišče zapuščin-
ski postopek po pokojni Albini Jerneji Kobal, na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo v času odločitve, 
zaključilo.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 26. 1. 2017

D 152/2016 Os-1174/17

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Ilirski Bistrici pod opr. št. D 152/2016 po pok. Ja-
nezu Štembergerju, pok. Milenka, zidarju, nazadnje sta-
nujočem na naslovu Podgraje 8, 6250 Ilirska Bistrica, 
roj. 1. 3. 1958, državljanu Republike Slovenije, ki je umrl 
6. 7. 2016, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče 
na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o de-
dovanju (ZD) izdaja naslednji oklic neznanim upnikom.

Sodišče morebitne upnike obvešča, da lahko pri 
Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD, in sicer, če prijavijo to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in vložijo predlog za začetek 
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za pre-
nos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za zače-
tek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Sloveni-
jo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 20. 1. 2017

D 115/2016 Os-1204/17

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v zapuščinski 
zadevi po pokojni Katarini Mikuletič, roj. Boštjančič, iz 
Velike Bukovice 39, roj. 1. 12. 1897, ki je umrla 24. 3. 
1940, s sklepom z dne 24. 1. 2017 na podlagi prvega 
odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom 
Zakona o dedovanju (ZD), zap. hčeri Karolini Fasan, 
roj. Mikuletič, roj. 17. 5. 1921, neznanega prebivališča in 
Antoniji Mikuletič, roj. 12. 11. 1924, neznanega prebiva-
lišča, postavilo začasnega zastopnika odvetnika Milana 
Volka, Bazoviška cesta 19, 6250 Ilirska Bistrica.

Začasni zastopnik bo zap. hčeri Karolino Fasan in 
Antonijo Mikuletič zastopal vse do takrat, dokler nave-
deni ali njuni pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da jima je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 24. 1. 2017
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D 77/2016 Os-1219/17

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku za-
puščinski postopek po pok. Terezi Cek, roj. Bračko, 
roj. 11. 10. 1929, upokojenki, državljanki Republike Slo-
venije, nazadnje stanujoči na naslovu Huje 3, 6243 
Obrov, ki je umrla dne 10. 10. 2015. Sodišče je v tem 
zapuščinskem postopku ugotovilo, da pokojna ni napra-
vila oporoke, da dedičev prvega dednega reda ni, dediči 
drugega dednega reda so se dedovanju odpovedali, de-
diči tretjega dednega reda pa sodišču niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva dediče tretjega dednega reda ter vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščin-
skem postopku, da se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 20. 1. 2017

D 312/2015 Os-1199/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Mariji Ožanič, rojeni Žagar, rojeni 22. 3. 1865 
v Banovi Jarugi, nazadnje stanujoči Banova Jaruga, 
Kutina, R Hrvaška, umrli 22. 11. 1945, ravno tam.

Tekom zapuščinskega postopka sodišču ni uspelo 
ugotoviti ali obstajajo kakšni dediči, ki bi prišli v poštev 
za dedovanje po zapustnici, saj se tudi na izdani oklic 
neznanim dedičem z dne 17. 12. 2015, ki je bil objavljen 
v Uradni list RS, št. 15/16, z dne 26. 2. 2016, v oklicnem 
roku enega leta ni nihče javil.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva 
morebitne upnike zapustnice, da lahko v roku 6 mese-
cev od objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez de-
dičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o de-
dovanju.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, lah-
ko upniki pridobijo pri tukajšnjem sodišču.

V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos zapustničine zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev 
prešla na Republiko Slovenije, pri čemer slednja za za-
pustničine dolgove ne bo odgovarjala.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 25. 1. 2017

D 182/2011 Os-1218/17

Zapuščinska zadeva; po pok. Cunja Josipu, 
pok. Josipa, roj. dne 15. 9. 1865, neznanega bivališča, 
ki je umrl dne 17. 4. 1957.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 1. 2017

I D 450/2016 Os-1167/17

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojnem Lapajne Andreju, rojenem 
15. 4. 1947, državljanu Republike Slovenije, razveza-
nem, umrlem dne 29. 5. 2016, nazadnje stanujočem na 
naslovu Cankarjeva ulica 19, Kranj.

Zapustnik je bil razvezan in je imel hčerko Urško 
Repič. Oporoke ni napravil, zato je nastopilo dedovanje 
na podlagi zakona. Dedinja I. dednega reda se je dedo-
vanju po zapustniku odpovedala. Zapustnikova starša 
Jerca Lapajne in Franc Lapajne sta umrla pred zapustni-
kom. Imel je tudi brata, Franceta Lapajne, ki pa je prav 
tako umrl pred zapustnikom, samski in brez potomcev. 
K dedovanju so tako poklicani dediči III. dednega reda 
(zapustnikovi strici in tete oziroma njihovi potomci).

Ker podatki o dedičih III. dednega reda sodišču niso 
znani, sodišče na podlagi določbe 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva dediče III. dednega reda oziroma vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, 
da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski po-
stopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložljivih 
podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 27. 12. 2016

II D 2724/2013 Os-1200/17

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Kralj Zoranu, sinu Ladislava, roje-
nem dne 21. 2. 1947, umrlem dne 18. 9. 2013, nazadnje 
stanujočem na naslovu Ulica Goce Delčeve 5, Ljub ljana, 
državljanu Republike Slovenije.

Po pokojnem ni znanih podatkov o osebah, sorodni-
kov, ki bi prišli v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic 
neznanim dedičem se ni javil nihče.

Morebitne upnike po pok. Kralj Zoranu obvešča-
mo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih 
obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zah-
tevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečaj-
no maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vloži-
tvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 27. 1. 2017

D 295/2016 Os-1203/17

Pri tem sodišču je v teku zapuščinski postopek po 
pokojni Mariji Rosič, hčeri Mihaela Lavrenčiča, rojeni 
29. 9. 1920, državljanki Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem na naslovu Logje 23, Breginj, ki je umrla 
19. 11. 2016.

Razen tega, da je zapustnica imela sina Milana 
Rosiča, rojenega 10. 2. 1948, ki je živel v tujini in umrl 
v Avstraliji, ter ima sestro, ki živi v Argentini, sodišče 
z drugimi podatki ne razpolaga.

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.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 12 / 10. 3. 2017 / Stran 613 

Po preteku tega roka bo sodišče o premoženju 
zapustnice odločilo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 1. 2017

II D 349/2015 Os-3463/16

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po dne 5. 12. 2014 umrli Gabri-
jeli Sakelšek, hčeri Ivana Sakelška, roj. 20. 6. 1942, 
drž. RS, samski, upokojenki, nazadnje stan. Ljub ljanska 
ulica 88B, Maribor, pridejo v poštev kot dediči po zapu-
stnici tudi potomci zap. tete Terezije Sakelšek, roj. 4. 10. 
1893, umrle 15. 9. 1943 v Mariboru, neznanih imen in 
naslovov.

Sodišče zato poziva potomce zap. tete Terezije Sa-
kelšek ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, 
da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega okli-
ca, 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 7. 11. 2016

D 179/2015 Os-1103/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Golja Cvetku, roj. 8. 5. 1929, z zadnjim 
stalnim prebivališčem Rutarjeva 6, Nova Gorica, ki je 
umrl 13. 3. 2015.

Kot zakoniti dediči bi po zapustniku prišli v poštev 
za dedovanje tudi dediči po zap. pok. stricih Alojzu in 
Rajku Golja, bratih zap. pok. mame Eme Golja, ki so-
dišču niso znani, dedinja Irena Comeli, kot hčerka zap. 
pok. tete Berte Gobbo, sestre zap. pok. mame Eme 
Golja, katere prebivališče sodišču ni znano ter zap. 
brati in sestre zap. pok. očeta oziroma njihovi dediči, ki 
sodišču tudi niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 6. 2015

D 329/2015 Os-1114/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Bric Linu, od Ivana, roj. 29. 11. 1939, 
z zadnjim prebivališčem Ročinj 46, ki je umrl 23. 4. 2015.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 12. 2016

D 420/2016 Os-1220/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po dne 24. 10. 2016 umrlem Mencinger Pavlu, rojenem 
dne 11. 6. 1934, nazadnje stanujočem Zgoša 55, Begu-
nje na Gorenjskem.

Sodišču ni poznan naslov edinega zakonitega de-
diča, zapustnikovega sina Mencinger Pavla, rojenega 
28. 4. 1965, z neznanim bivališčem v ZDA, da bi ga po-
vabilo na zapuščinsko obravnavo oziroma ga pozvalo, 
da poda dedno izjavo glede sprejema zapuščine.

Zakonitega dediča zgoraj navedenega zapustnika 
pozivamo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavi 
tukajšnjemu sodišču kot dedič. Po preteku tega roka bo 
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma izda-
lo sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 25. 1. 2017

D 243/2016 Os-1202/17

Pri tem sodišču je v teku zapuščinski postopek po 
pokojni Vereni Rutar, rojeni 10. 9. 1924, iz Bače pri Mo-
dreju 46, Most na Soči, ki je umrla 29. 9. 2016.

Zapustnica ni zapustila dedičev prvega dednega 
reda, dediči drugega dednega reda pa so se dedovanju 
odpovedali. Ker sodišče nima podatkov o dedičih tretje-
ga dednega reda (zapustničinih starih starših oziroma 
njihovih potomcih), 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

II D 1014/2013 Os-1203/16

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okraj-
nem sodišču v Mariboru, po dne 17. 5. 2013 umr-
lem Potisk Janku, rojen 22. 6. 1928, nazadnje stanujoč 
Zg. Boč 12a, Selnica ob Dravi, sodišče ni našlo dedičev.

Sodišče zato poziva vse, ki mislijo, da imajo pravi-
co 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 23. 12. 2015
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Zavarovalne police preklicujejo

Harinvest d.o.o., Dunajska cesta 188, 1000 Ljub-
ljana, obrazce stroge evidence: Generali zavarovalni-
ca d.d., ponudbe št.: 833900481507, 833900481493, 
833900481485, 833900481388, 833900481370, 
833900494242, 833900494234, 833900494200, 
833900494188, 833900494170, 833900494161, 
833900499996, 833900499988, 833900499961, 
833900577776, 833900577652, 833900587097, 
833900587089, 833900587070, 833900586481, 
833900586473, 833900586465, 833900586430, 
833900586406, 833900586392, 833900586384, 
833900586376, 833900586368, 833900586350, 
833900586317, 833900586309, 833900587453, 
833900587445, 833900587437, 833900587429, 
833900587410, 833900587402, 833900587399, 
833900587380, 833900587364, 833900587356, 
833900587348, 833900587330, 833900587321, 
833900587313, 833900587305, 833900581676, 
833900581641, 833900581536, 833900581528, 
833900581510, 833900579302, 833900579264, 
833900579205, 833900579191, 833900579183, 
833900579132, 833900584675, 833900584640, 
833900584632, 833900584616, 833900584586, 
833900584543, 833900624715, 833900636721, 
833900636667, 833900636659, 833900633188, 
833900633641, 833900623964, 833900631169, 
833900633765, 833900633897, 833900630987, 
833900630995, 833900630871, 833900631398, 
833900637337, 833900626386, 833900631150, 
833900630308, 833900640478, 833900624529, 
833900631339, 833900798926, 833900798900, 
833900798870, 833900798861, 833900798853, 
833900798845, 833900798837, 833900798721, 
833900798713, 833900801080, 833900801072, 
833900801064, 833900801056, 833900801048, 
833900801030, 833900801021, 833900801013, 
833900801005, 833900800998, 833900800980, 
833900800971, 833900800963, 833900800815, 
833900800807, 833900799205, 833900799191, 
833900799175, 833900799167, 833900279449, 
833900279384, 833900279376, 833900279325, 
833900279252, 833900279228, 833900279210, 
833900279180, 833900279147, 833900279082, 
833900279074, 833900279066, 833900271995, 
833900271987, 833900271910, 833900271790, 
833900271766, 833900271731, 833900271723, 
833900271693, 833900271545, 833900271529, 
833900271448, 833900271430, 833900271421, 
833900271049, 833900377700; Adriatic Sloveni-
ca d.d., ponudbe št.: 76600047053, 76600053061, 
76600053063, 76600053065, 76600053069, 
76600053080, 76600054036, 76600054037, 
76600054038, 76600054039, 78500001151, 
78500001152, 78500001153, 78500001154, 
78500001155, 78500001156, 78500001157, 
78500001158, 78500001159, 78500001160, 
78500003826, 78500003828, 78500004492, 
78500004493, 78500004494, 78500004495, 

Preklici

78500004496, 76600047247, 76600052237, 
76600052245, 76600052179, 76600052180, 
76600054011, 76600054012, 76600054013, 
76600054014, 76600054015, 76600054021, 
76600054023, 76600054024, 76600054025, 
76600054027, 76600054028, 76600054029, 
76600054030, 78500003832, 78500003833, 
78500003834, 78500003835, 78500003836, 
78500003837, 78500003838, 78500003839, 
78500003840, 78500008055, 78500008056, 
78500008057, 78500008058, 78500008065, 
78500008066, 78500008067, 78500008068, 
78500008069, 78500008070; Arag d.d., ponudbe št.: 
39719, 39720, 39714, 39715; Grawe zavarovalnica 
d.d. ponudbe št.: 941088, 626992, 626996, 493064, 
492517, 492598, 493014; Merkur zavarovalnica d.d., 
ponudbe št.: 5154242, 5154056, 5155240, 5156517, 
4257213, 3911568, 3911569, 3911570, 3911630, 
3911641, 4259321, 4259322, 4259323, 4259324, 
4259325, 4377812, 4377813, 4377814, 4377815, 
9232333, 9232334, 9232335, 5155011, 5155012, 
5155013, 5155014, 5155015, 5155016, 5155017, 
5155018, 5155020, 6700981, 6700982, 6700983, 
6700984, 6700985, 6700986, 6700987, 6700988, 
6700989, 6700990, 10320261, 10320262, 10320288, 
10320289, 4376105, 4376131, 4376137, 3911232, 
3911234, 3911235, 3911236, 3911237, 3911238, 
3911239, 3911240, 7232550, 7232551, 7232552, 
4259040, 5155578, 5155579, 5155580, 5155581, 
5155582, 5155583, 4259075, 4259076, 4259077, 
4259078; Prva osebna zavarovalnica d.d., ponudbe št.: 
40530450, 40530864, 40535636, 40535637, 40535639, 
40536096, 40536097, 40536102, 40536112, 40536113, 
40536114, 40536116, 40536131, 40536132, 40536133, 
40536134, 40536136, 40536137, 40536140, 40536141, 
40536411, 40536412, 40536413, 40536414, 40536415, 
40536436, 40536437, 40536439, 40536441, 40536442, 
40536443, 40536444, 40536445, 40536446, 40536447, 
40536448, 40536449, 40704769, 40704789, 40704822, 
40704823, 40704828, 40704890, 40704891, 40705299, 
40705324, 20505811, 20505818, 20505822, 20505823, 
20505824, 20505825, 20505827, 20505829, 20505836, 
20505837, 20505849, 20505850, 40711060, 40711061, 
40711062, 40711063, 40711067, 20507105, 20507106, 
20507113, 20507114, 20507115, 20507116, 20507117, 
20507118, 20507119, 20507120, 40530871, 40530876, 
40535596, 40535599, 40535619, 40535620, 40536103, 
40536427, 40704755, 40704756, 40704757, 40704773, 
40704774, 40704775, 40704862, 40704864, 40704865, 
40704866, 40704869, 20505816, 20505844, 20505845, 
20505846, 40711095, 40711096, 40711097, 40711098, 
40711099, 40711119, 40711145, 40711146, 40711147, 
40711148, 40711149, 20507064, 20507066, 20507067, 
20507068, 20507069, 20507070, 20507101, 20507102, 
20507103, 20507104, 20507107, 20507108, 20507109, 
20507110, 20507111, 20507112, 20507121, 20507122, 
20507123, 20507124, 20507125, 20507126, 20507127, 
20507128, 20507129, 20507130; Wiener Stadti-
sche zavarovalnica d.d., ponudbe št.: 120000330153, 
120000330154, 120000330155; Zavarovalnica Sava 
d.d., ponudbe št.: 20486, 20590, 20592, 20601, 22748, 
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22749, 22752, 22761, 22763, 22764, 22767, 22804, 
22812, 22816, 22819, 22821, 22822, 22823, 23518, 
23529, 23530, 23532, 23536, 23537, 23542, 23544, 
23552, 23553, 24545, 24547, 24548, 24549, 24550, 
24551, 24552, 24553, 24554, 24555, 24556, 24557, 
24558, 24559, 16473, 16474, 16592, 16593, 16594, 
16595, 16596, 16597, 8490222, 8490223, 8490226, 
8490227, 8490228, 20612, 20613, 20614, 23522, 
23523. Ob-1623/17

Zlobec Mirjam, Krožna cesta 8, Koper - Capodistria, 
zavarovalno polico, št. 300000004472, izdala zavaroval-
nica Wiener Stadtische. gnm-337659

Spričevala preklicujejo

Pretnar Lucija, Dovje 28, Mojstrana, indeks, 
št. 31140220, izdala Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za 
farmacijo leto izdaje 2014. gnq-337655

Drugo preklicujejo

Čufer Natalija, Gradišče 17b, Vrhnika, licenco za 
nepremičninskega posrednika, št. 01734, izdajatelj Mi-
nistrstvo za okolje in prostor. gnl-337660

GODINA d.o.o., Obrtno ind. cona Hrpelje 22, Ko-
zina, izvod licence, št. GE005773/05080/006, za ka-
mion, reg. št. KP-52-66Z, veljavnost do 15. 10. 2017. 
gno-337657

Hakiu Medin, Mestni trg 7, Slovenske Konji-
ce, certifikat npk izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. IZO-08/3008, izdajatelj Šolski center Celje, leto izda-
je 2008. gnv-337650

INTERTRANS IGOR STOJCHEVSKI S.P., Dunaj-
ska cesta 21, Ljub ljana, izvod licence, št. 010893/001, 
za vozilo reg. št. LJ SC-955, veljavnost do 6. 3. 2017. 
gnw-337649

Kastelec Jernej, Kandijska c. 23, Novo mesto, iz-
kaznico nepremičninskega posrednika, izdajatelj Mini-
strstvo za okolje in prostor. gns-337653

Koren Monika, Tomažičeva ulica 14, Anka-
ran - Ankarano, spričevalo iz italijanskega jezika, 
št. Z111/J21/393072, izdajatelj RIC, leto izdaje 2011. 
gnn-337658

Lamovšek Janez, Seliškarjeva 16, Grosuplje, štu-
dentsko izkaznico, št. 18950651, izdala Univerza v Ljub-
ljani, Filozofska fakulteta. gny-337647

Liščinski Nina, Mestni trg 5a, Trbovlje, certifikat 
o npk varnostnika, izdajatelj Zbornica za razvoj zaseb-
nega varovanja, leto izdaje 2012. gnx-337648

MARKO NOWOTNY S.P., Križ 71A, Komen-
da, izvode licenc, št. O1012819/009, za vozilo reg. 
št. LJ NK-327; št. O1012819/010, za vozilo reg. 
št. LJ ZZ-156; št. O1012819/015, za vozilo reg. št. 
LJ 848-NR, veljavnost do 7. 5. 2018. gnr-337654

MATJAŽ VRHOVŠEK s.p., Grobelno - del 
150, Grobelno, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500012617001, izdal Cetis Celje d.d. 
gnt-337652

MIJATOVIĆ PEJO S.P. - CESTNI TOVORNI PRE-
VOZ NAD 3,5 T, Cesta komandanta Staneta 39, Medvo-
de, izvod licence št. 012319/008 za vozilo DAF z reg. št. 
KR SZ 933, veljavnost do 7. 2. 2018. gnt-337656

Škalički Mateja, Veličkova cesta 25, Hrastnik, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500044414000, izdal 
Cetis Celje d.d. gnk-337661

Zupan Blaž, Oražnova ul. 8, Ljub ljana, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500041197000, izdal Cetis 
Celje d.d. gnu-337651
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