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Javni razpisi
Št. 5442-14/2016/23

Ob-1867/17
Sprememba

Na podlagi Spremenjene Odločitve o podpori
št. 8-3/1/MDDSZ/2 za javni razpis za sofinanciranje projektov »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela«, ki jo je Služba Vlade Republike
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v
vlogi organa upravljanja izdala dne 24. 3. 2017 (št. dokumenta 3032-163/2016/18), Republika Slovenija, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Kotnikova 28,
Ljubljana, objavlja spremembo javnega razpisa za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in
zmanjševanja odsotnosti z dela, v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«,
8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«,
8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.
V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 11/17 z dne 3. 3. 2017, se spremeni:
1. V podpoglavju »9.2 Upravičeni stroški« se doda
nova g) točka, ki se glasi: »Strošek davka na dodano
vrednost se uvrsti med upravičene stroške skladno s
pogoji upravičenosti, določenimi v Navodilih OU o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike
v programskem obdobju 2014–2020 (april, 2016)«;
2. V podpoglavju 9.3 »Neupravičeni stroški in izdatki« se v drugem odstavku tretja alineja spremeni
tako, da se sedaj glasi: »– povračljiv davek na dodano
vrednost«;
3. V podpoglavju 9.5 »Načini določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov« v točki A.
»Stroški plač« prvi, drugi, tretji in četrti odstavek v celoti
spremenijo in nadomestijo z naslednjim besedilom:
»Stroški plač so namenjeni kritju stroškov plač ter
drugih stroškov v zvezi z delom zaposlenih na projektu.
V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani
stroški plač in druga povračila stroškov v zvezi z delom
v obsegu za najmanj šest in največ sedem zaposlitev za
polni delovni čas na posameznem projektu.
Obvezno:
V okviru projekta mora biti obvezno prijavljena:
– ena oseba kot vodja projekta, zaposlena za polni
delovni čas na projektu (naloge; vodenje projekta, koordinacija aktivnosti projekta, nadzor nad izvajanjem
projekta, poročanje in priprava poročil, komunikacija
s konzorcijski partnerji in sofinancerji projekta, izvajanje posameznih vsebin projekta ipd.). Skupni upravičen

strošek plače vodje projekta na letni ravni lahko dosega
največ 38.000 EUR.
– največ pet oseb zaposlenih v nazivu strokovni delavec/delavka na projektu (izvajanje strokovnih vsebin s
področja aktivnega in zdravega staranja, izvajanje ukrepov v podprtih podjetjih, sodelovanje s ciljnimi skupinami
pri izvajanju aktivnosti ipd.). Skupni upravičen strošek
plače za posameznega strokovnega delavca/delavke na
letni ravni lahko dosega največ 32.000 EUR.
– največ pet oseb zaposlenih v nazivu delavec/delavka na projektu (naloge: priprava vsebine in izvajanje
posameznih vsebin projekta, administrativna dela, vodenje dokumentacije, podajanje informacij o projektu
ipd.). Skupni upravičen strošek plače za posameznega
delavca/delavke za polni delovni čas na letni ravni lahko
dosega največ 24.000 EUR.
Skupni strošek plač in drugih povračil stroškov povezanih z delom ne sme presegati 182.000,00 EUR na
leto.«,
peti odstavek se črta.
4. V podpoglavju 9.5 »Načini določanja višine
sofinanciranja in upravičene vrste stroškov« se doda
nova točka »H. Davek na dodano vrednost« z nasled
njim besedilom »V okviru tega javnega razpisa je
davek na dodano vrednost upravičen strošek, razen
za odbiti znesek DDV, skladno z izdanim potrdilom
pristojnega davčnega urada. Podrobneje so pogoji
za upravičenost stroška DDV določeni v razpisni dokumentaciji.«;
5. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi:
– Razpisna dokumentacija
– Obrazec št. 1: Prijavnica
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju.
Spremenjena razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletnem naslovu ministrstva: http://www.mddsz.gov.
si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_
narocila/
6. V ostalem besedilu ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
7. Ta popravek začne veljati z dnevom objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
Ob-1866/17
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
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dopolnitev javnega razpisa

»Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1«,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 79/16 z dne
9. 12. 2016
Za obstoječe besedilo tretjega odstavka 5. točke
javnega razpisa, se doda naslednje besedilo:
»V primeru, da del sredstev, ki so predvidena za sofinanciranje po posameznih odpiranjih ostane nerazdeljen, se neporabljena sredstva posameznega odpiranja
prenesejo v naslednje odpiranje. Agencija višino neporabljenih sredstev, ki se prenese v naslednje odpiranje
objavi na spletni strani, kjer je objavljena tudi razpisna
dokumentacija. V primeru, da ne pride do porabe vseh
sredstev za sofinanciranje po zadnjem odpiranju, ostane
ta del sredstev nerazdeljen.«
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Ob-1854/17
Obvestilo
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja zaprtje Javnega razpisa za Mikrokredite za mikro
in mala podjetja (P7 2017) (objava v Uradnem listu RS,
št. 3/17 z dne 20. 1. 2017 – Ob-1072/17).
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 330-9/2017

Ob-1863/17

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 32/15, 84/15,
3/17 in 4/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Uredba),
– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v
kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013,
str. 9, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU)
objavlja
javni razpis
za Ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo
škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi
vraničnega prisada v letu 2017
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore
na žival za odpravo posledic škode ob poginu živali zaradi izbruha vraničnega
prisada ter za izvedbo ukrepov preprečevanja, obvladovanja in izkoreninjenja
te bolezni.

Razpisana sredstva

Višina nepovratnih sredstev namenjenih za Ukrep IV: finančna pomoč za
nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada (v
nadaljnjem besedilu: ukrep) znaša do 20.000 eurov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Program podpor za
prestrukturiranje kmetijstva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Vrsta javnega razpisa

Odprti

Objava in zaključek razpisa

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem
listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani
ministrstva.
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Cilj ukrepa

Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

Informacije o razpisu

INFO točka na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: Agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92,
od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30. do
14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov
aktrp@gov.si.

2. Predmet javnega razpisa
2.1. V skladu z drugim odstavkom 11.č člena Uredbe je predmet tega javnega razpisa dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na žival za odpravo posledic škode ob poginu živali zaradi izbruha vraničnega
prisada ter za izvedbo ukrepov preprečevanja, obvladovanja in izkoreninjenja te bolezni.
2.2. V skladu s tretjim odstavkom 11.č člena Uredbe
se za škodni dogodek iz prejšnje točke šteje pogin živali
zaradi izbruha vraničnega prisada.
3. Vlagatelj
3.1. Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v
skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga
vlogo v skladu s tem javnim razpisom.
3.2. Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po
tem javnem razpisu.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko na ta javni razpis
pošlje samo eno vlogo.
4.2. Vlagatelj mora predložiti vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so
v njej navedeni.
4.3. Vlagatelj mora pri pripravi vloge na ta javni razpis uporabljati podatke iz uradnih evidenc.
4.4. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na ta
javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev.
4.5. V skladu s prvim odstavkom 11.d člena Uredbe
mora vlagatelj za pridobitev sredstev za odpravo posledic škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada
izpolnjevati naslednje pogoje:
– kmetijsko gospodarstvo je na dan pogina živali
vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
– vlagatelju je poginila žival zaradi vraničnega prisada od vključno leta 2015 dalje;
– na dan škodnega dogodka pri ukrepu iz tega javnega razpisa ima vlagatelj živali vpisane v registru živali;
– vlagatelju je bila izdana odločba pristojnega organa o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje
vraničnega prisada;
– vlagatelju so bili izdani odvozni listi veterinarsko
higienske službe za poginule živali;
– vlagatelj je s strani pristojnega organa prejel zapisnik o izvedbi vseh ukrepov, odrejenih zaradi vraničnega
prisada.
4.6. V skladu z drugim odstavkom 11.d člena Uredbe, mora vlagatelj za pridobitev sredstev za odpravo
posledic škode zaradi izvedbe ukrepov preprečevanja,
obvladovanja in izkoreninjenja vraničnega prisada poleg
pogojev iz prejšnje točke izpolnjevati tudi pogoj, da so
bili odrejeni ukrepi izvedeni v skladu z odločbo iz četrte
alineje prejšnje točke.
4.7. V skladu s tretjim odstavkom 11.d člena Uredbe, se lahko sredstva iz točke 4.5. tega javnega razpisa

pridobijo za živali s kmetijskega gospodarstva, ki so
poginile od vključno dneva pogina živali, za katero je
bila na podlagi laboratorijske analize potrjena bolezen
vranični prisad, do datuma zapisnika o izvedbi vseh
ukrepov, odrejenih zaradi vraničnega prisada, ki ga je
prejel vlagatelj.
4.8. Da so živali kmetijskega gospodarstva poginile
zaradi vraničnega prisada, se v skladu s tretjim odstavkom 11.d člena Uredbe izkaže z naslednjimi dokumenti:
– odločbo iz četrte alineje točke 4.5 tega javnega
razpisa;
– odvoznimi listi veterinarsko higienske službe za
poginule živali;
– zapisnikom pristojnega organa o izvedbi vseh
ukrepov, odrejenih zaradi vraničnega prisada.
4.9. V skladu s četrtim odstavkom 11.d člena Uredbe se za dokazilo o upravičenih stroških iz točke 5.4.
tega javnega razpisa šteje račun, s katerim je izkazano,
da so bili odrejeni ukrepi izvedeni v skladu z odločbo iz
četrte alineje točke 4.5 tega javnega razpisa, ali sklep o
stroških s priloženim tovrstnim računom.
5. Finančne določbe
5.1. V skladu s prvim odstavkom 11.e člena Uredbe se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo
upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev.
5.2. V skladu z drugim odstavkom 11.e člena Uredbe znaša finančna pomoč za pogin živali:
– 900,00 eurov na poginulo kravo,
– 950,00 eurov na poginulo telico, starejšo od dveh
let,
– 1.100,00 eurov na poginulega bika, starejšega
od dveh let,
– 800,00 eurov na poginulo govedo, staro od enega
do dveh let,
– 480,00 eurov na poginulo govedo, staro od šest
mesecev do enega leta,
– 250,00 eurov na poginulo tele, staro do šest mesecev.
5.3. V skladu s tretjim odstavkom 11.e člena Uredbe
se finančna pomoč za izvedbo ukrepov preprečevanja,
obvladovanja in izkoreninjenja bolezni vraničnega prisada
na kmetijskem gospodarstvu lahko uveljavlja do 100 %
vrednosti upravičenih stroškov iz točke 5.4. tega javnega
razpisa na podlagi dokazila o plačilu teh stroškov.
5.4. Upravičeni stroški iz prejšnje točke so:
– stroški koncesionarja, ki so nastali pri izvedbi odrejenih ukrepov uničenja živalskih proizvodov, uničenja
ali dezinfekcije živalskih stranskih proizvodov, čiščenja
in dezinfekcije poslopij, orodij in opreme ter
– davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV); pri čemer so stroški DDV upravičeni le,
če vlagatelj ob oddaji vloge na javni razpis dokaže, da
DDV ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV, in
predloži potrdilo, ki ga izda Finančna uprava Republike
Slovenije.
5.5. V skladu s petim odstavkom 11.e člena Uredbe
lahko isti upravičenec pridobi podporo po ukrepu iz tega
javnega razpisa le enkrat v treh letih.
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5.6. Za podporo zaradi škode, ki je nastala zaradi
škodnega dogodka pri ukrepu iz tega javnega razpisa,
se v letu 2017 iz razpoložljivih sredstev za ukrepe ob
nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, ob upoštevanju
določb zakona, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije, zagotovijo sredstva v višini 20.000 eurov.
5.7. V skladu z drugim odstavkom 1. člena Uredbe
se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo po pravilih
o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo
1408/2013/EU.
5.8. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo
na transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o
kmetijstvu.
5.9. V skladu s prvim odstavkom 12. člena Uredbe
se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo z odprtim
javnim razpisom v skladu z Zakonom o kmetijstvu.
6. Omejitve
6.1. V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe
lahko vlagatelji pridobijo sredstva za isti namen samo iz
enega ukrepa po Uredbi.
6.2. V skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe
se sredstva ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen,
kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
6.3. V skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe
se sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa zunaj Republike Slovenije. Nosilec kmetijskega gospodarstva
ima stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije.
6.4. V skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe
se poleg pomoči de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme
dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje
povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera
v predpisih Evropske unije.
6.5. V skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe
skupni znesek vseh de minimis pomoči v kmetijstvu, ki
se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1408/2013/EU, ne sme presegati 15.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih
let. Ne glede na določbe drugega odstavka 8. člena,
drugega, tretjega in četrtega odstavka 11. člena, drugega odstavka 11.c člena in drugega odstavka 11.e člena
Uredbe se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobreno
pomočjo enotnemu podjetju za ukrepe po Uredbi presežena omejitev iz te točke.
6.6. V skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe
kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen
kmetijskim gospodarstvom v kateremkoli obdobju treh
proračunskih let, ne sme presegati nacionalne omejitve
iz Priloge Uredbe 1408/2013/EU.
6.7. V skladu s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe
se, če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki
spadajo na področje uporabe 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 (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013,
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU),
pomoč de minimis dodeljena za dejavnosti v sektorju
kmetijske proizvodnje lahko kumulira s pomočjo de minimis dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU,
če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da
primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo
1407/2013/EU.
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6.8. V skladu s petim odstavkom 4. člena Uredbe,
se, če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven
v sektorju ribištva in akvakulture, pomoč de minimis,
dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno
sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. julija
2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva
in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna
proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči
de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
7. Nadzor nad izvajanjem
7.1. V skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe,
mora Agencija še pred odobritvijo pomoči preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega
upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za
kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, za de minimis
v gospodarskem sektorju, pa v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na
ministrstvu, pristojnem za finance.
7.2. V skladu z drugim odstavkom 17. člena Uredbe
mora Agencija za upravičence, ki so enotno podjetje,
predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de minimis
za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja, ne presega
15.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih
let.
7.3. Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom
2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki
so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz podtočk a)
do d) te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav
tako veljajo za enotno podjetje.
7.4. V skladu s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe
mora Agencija v roku 15 dni po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poročati ministrstvu
o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ga
ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
8. Vloga
8.1. Vlogo na ta javni razpis je treba vložiti v pisni
obliki na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in je
objavljen na spletni strani ministrstva in Agencije.
8.2. Sestavni deli vloge morajo biti speti v mapi,
oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila
vloženih strani in priložen jim mora biti natančen seznam
vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja.
8.3. Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označena
s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega
razpisa, na katerega se prijavlja, na način: »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis za ukrep IV: Finančna pomoč za
nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi
vraničnega prisada v letu 2017.«
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8.4. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški
bremenijo upravičenca.
9. Rok in način prijave
9.1. Vlogo na ta javni razpis vlagatelji pošljejo pisno
s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, p.p. 189, 1000 Ljubljana, ali vložijo na
vložišču Agencije v času uradnih ur vložišča.
9.2. Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na
spletni strani ministrstva.
9.3. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona
o kmetijstvu se pri vlogi, ki je poslana s priporočeno pošiljko, za čas vložitve šteje čas oddaje priporočene pošiljke na pošti. Kadar na priporočeni pošiljki čas oddaje
pošiljke ni ugotovljen kljub poizvedbi na pošti, se šteje,
da je vloga vložena kot zadnja na dan, ko je bila pošiljka
oddana na pošti.
9.4. Kadar vlagatelj vlogo vloži na vložišču Agencije, se v skladu z drugim odstavkom 50. člena Zakona o
kmetijstvu za čas vložitve šteje čas prejema pošiljke v
glavni pisarni Agencije.
9.5. Vloga, ki ni poslana pisno s priporočeno pošiljko ali ni vložena na vložišču Agencije, se zavrže.
9.6. Vloga, oddana pred rokom za oddajo vlog, se
s sklepom zavrže.
10. Obravnava in postopek odobritve vlog (v skladu
s 13. in 14. členom Uredbe)
10.1. Odpiranje vlog ni javno.
10.2. Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu
oddaje vlog na javni razpis. Vloge se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Popolna vloga
se uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi svojo
zaporedno številko.
10.3. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis
se preverja po vrstnem redu na seznamu popolnih vlog
na javni razpis.
10.4. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne
vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do
višine razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
10.5. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev in imata na zadnjem mestu
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seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak
datum in čas (ura, minuta) oddaje, Agencija izvede žrebanje za določitev vrstnega reda dodelitve sredstev. Pri
žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O datumu in času
žrebanja Agencija pisno obvesti vlagatelje. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik Agencije med javnimi uslužbenci,
zaposlenimi na Agenciji.
10.6. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila
žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
10.7. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane
pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za
dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine
razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj mora v osmih dneh od vročitve obvestila poslati
na Agencijo izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da
se ne strinja in se vloga zavrne.
10.8. Poziv k razjasnitvi vloge zaradi številk uradnih
dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red prejetih
vlog.
10.9. O izpolnjevanju pogojev po tem javnem razpisu odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev.
V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za
pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi
1408/2013/EU.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 330-10/2017

Ob-1864/17

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 32/15, 84/15,
3/17 in 4/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu);
– Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU) objavlja

javni razpis
za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo
škode zaradi požara ali strele na kmetijskem
gospodarstvu v letu 2017
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja
ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega
škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Razpisana sredstva:

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za ukrep I: Finančna pomoč za
nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu
2017 (v nadaljnjem besedilu: ukrep), znaša do 15.000 eurov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Program podpor za
prestrukturiranje kmetijstva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Vrsta javnega razpisa:

Odprti

Začetek vlaganja vlog
in zaključek javnega razpisa:

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi
na spletni strani ministrstva.
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Cilj ukrepa:

Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

Informacije o javnem razpisu:

INFO točka na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od
7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na
naslov aktrp@gov.si.

2. Predmet javnega razpisa
2.1. V skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe
je predmet tega javnega razpisa finančna pomoč za
blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih
gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.
2.2. V skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe se za nepredvidljivi škodni dogodek šteje škoda na
kmetijskih objektih, nastala zaradi požara ali strele, če
povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom,
ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.
3. Vlagatelj
3.1. Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v
skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga
vlogo v skladu s tem javnim razpisom.
3.2. Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po
tem javnem razpisu.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko na ta javni razpis
pošlje samo eno vlogo.
4.2. Vlagatelj mora predložiti vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so
v njej navedeni.
4.3. Vlagatelj mora pri pripravi vloge na ta javni razpis uporabljati podatke iz uradnih evidenc.
4.4. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na ta
javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev.
4.5. V skladu s 7. členom Uredbe mora vlagatelj
za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa
izpolnjevati naslednje pogoje:
– oddati mora zbirno vlogo za ukrepe kmetijske
politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledarskem letu oddaje vloge na ta javni razpis. Če v tekočem
koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se
upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;
– škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred
oddajo vloge na ta javni razpis;
– če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, mora biti nosilec ali član kmetijskega gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka
pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet, pri čemer
so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052,
060, 064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter predpisom, ki ureja
zdravstveno zavarovanje;
– če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, mora biti registrirano za opravljanje kmetijske dejavnosti;
– objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara
ali strele;
– objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob
nastanku škodnega dogodka namenjen pridelavi kmetij-

skih proizvodov, ki jih opredeljuje prvi odstavek 2. člena
Uredbe 1408/2013/EU;
– vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica, in
– minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do plačila po ukrepu iz
tega javnega razpisa, je 5.000 evrov.
5. Finančne določbe
5.1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe se
sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev. Osnova
za izplačilo sta razdelilnik iz točke 5.2. tega poglavja
tega javnega razpisa in višina ocenjene škode iz osme
alineje točke 4.5. prejšnjega poglavja.
5.2. V skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe
znaša finančna pomoč:
– 7.500 eurov: nad vključno 65.000 eurov ocenjene
škode;
– 6.500 eurov: od vključno 55.000 do 65.000 eurov
ocenjene škode;
– 5.500 eurov: od vključno 45.000 do 55.000 eurov
ocenjene škode;
– 4.500 eurov: od vključno 35.000 do 45.000 eurov
ocenjene škode;
– 3.500 eurov: od vključno 25.000 do 35.000 eurov
ocenjene škode;
– 2.500 eurov: od vključno 15.000 do 25.000 eurov
ocenjene škode;
– 1.500 eurov: od vključno 5.000 do 15.000 eurov
ocenjene škode.
5.3. V skladu z drugim odstavkom 1. člena Uredbe
se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo po pravilih
o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo
1408/2013/EU.
5.4. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo
na transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o
kmetijstvu.
5.5. V skladu s prvim odstavkom 12. člena Uredbe
se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo z odprtim
javnim razpisom v skladu z Zakonom o kmetijstvu.
6. Omejitve
6.1. V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe
lahko vlagatelji pridobijo sredstva za isti namen samo iz
enega ukrepa po Uredbi.
6.2. V skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe
se sredstva ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen,
kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa, že prejel javna sredstva
Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
6.3. V skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe
se sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa iz tega javnega razpisa zunaj Republike Slovenije. Nosilec kmetijskega gospodarstva ima stalno prebivališče na ozemlju
Republike Slovenije.
6.4. V skladu s tretjim odstavkom 8. člena Uredbe
lahko isti upravičenec pridobi podporo po ukrepu iz tega
javnega razpisa le enkrat v treh letih od izdaje odločbe
o pravici do sredstev.
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6.5. V skladu s četrtim odstavkom 8. člena Uredbe
višina vseh prejetih sredstev za škodni dogodek, upoštevajoč tudi plačilo v okviru zavarovalne police, ne sme
presegati dejanske škode.
6.6. V skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe
se poleg pomoči de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme
dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje
povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera
v predpisih Evropske unije.
6.7. V skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe
skupni znesek vseh de minimis pomoči v kmetijstvu, ki
se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1408/2013/EU, ne sme presegati 15.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih
let. Ne glede na določbe drugega odstavka 8. člena,
drugega, tretjega in četrtega odstavka 11. člena, drugega odstavka 11.c člena in drugega odstavka 11.e člena
Uredbe se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobreno
pomočjo enotnemu podjetju za ukrepe po tej uredbi presežena omejitev iz te točke.
6.8. V skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe
kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen
kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh
proračunskih let ne sme presegati nacionalne omejitve
iz Priloge Uredbe 1408/2013/EU.
6.9. V skladu s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe, če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki
spadajo na področje uporabe 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 (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013,
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU),
se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju
kmetijske proizvodnje, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU,
če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da
primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo
1407/2013/EU.
6.10. V skladu s petim odstavkom 4. člena Uredbe,
če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v
sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis,
dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno
sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. julija
2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva
in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna
proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči
de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
7. Nadzor nad izvajanjem
7.1. V skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe
mora Agencija še pred odobritvijo pomoči preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega
upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za
kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, za de minimis
v gospodarskem sektorju, pa v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na
ministrstvu, pristojnem za finance
7.2. V skladu z drugim odstavkom 17. člena Uredbe
mora Agencija za upravičence, ki so enotno podjetje,
predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de minimis
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za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega
15.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih
let.
7.3. Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom
2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki
so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz podtočk a)
do d) te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav
tako veljajo za enotno podjetje.
7.4. V skladu s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe
mora Agencija v roku 15 dni po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poročati ministrstvu
o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ga
ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
8. Vloga
8.1. Vlogo na ta javni razpis je treba vložiti v pisni
obliki na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in je objavljen na spletni strani ministrstva in
Agencije.
8.2. Sestavni deli vloge morajo biti speti v mapi,
oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila
vloženih strani in priložen jim mora biti natančen seznam
vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja.
8.3. Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označena
s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega
razpisa, na katerega se prijavlja, na način: »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za
nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017«.
8.4. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški
bremenijo upravičenca.
9. Rok in način prijave
9.1. Vlogo na ta javni razpis vlagatelji pošljejo pisno
s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, p.p. 189, 1000 Ljubljana, ali vložijo na
vložišču Agencije v času uradnih ur vložišča.
9.2. Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na
spletni strani ministrstva.
9.3. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona
o kmetijstvu se pri vlogi, ki je poslana s priporočeno pošiljko, za čas vložitve šteje čas oddaje priporočene pošiljke na pošti. Kadar na priporočeni pošiljki čas oddaje
pošiljke ni ugotovljen kljub poizvedbi na pošti, se šteje,
da je vloga vložena kot zadnja na dan, ko je bila pošiljka
oddana na pošti.
9.4. Kadar vlagatelj vlogo vloži na vložišču Agencije, se v skladu z drugim odstavkom 50. člena Zakona o
kmetijstvu za čas vložitve šteje čas prejema pošiljke v
glavni pisarni Agencije.
9.5. Vloga, ki ni poslana pisno s priporočeno pošiljko ali ni vložena na vložišču Agencije, se zavrže.
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9.6. Vloga, oddana pred rokom za oddajo vlog, se
s sklepom zavrže.
10. Obravnava in postopek odobritve vlog (v skladu
s 13. in 14. členom Uredbe)
10.1. Odpiranje vlog ni javno.
10.2. Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu
oddaje vlog na javni razpis. Vloge se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Popolna vloga
se uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi svojo
zaporedno številko.
10.3. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis
se preverja po vrstnem redu na seznamu popolnih vlog
na javni razpis.
10.4. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne
vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do
višine razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
10.5. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev in imata na zadnjem mestu
seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak
datum in čas (ura, minuta) oddaje, Agencija izvede žrebanje za določitev vrstnega reda dodelitve sredstev. Pri
žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O datumu in času
žrebanja Agencija pisno obvesti vlagatelje. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik Agencije med javnimi uslužbenci,
zaposlenimi na Agenciji.
10.6. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila
žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.

10.7. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane
pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za
dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine
razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj mora v osmih dneh od vročitve obvestila poslati
na agencijo izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da
se ne strinja, in se vloga zavrne.
10.8. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk uradnih
dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red prejetih
vlog.
10.9. O izpolnjevanju pogojev tega javnega razpisa
odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev. V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za pomoč de
minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 1408/2013/EU.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št.330-11/2017

Ob-1865/17

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 32/15, 84/15,
3/17 in 4/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu);
– Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU) objavlja

javni razpis
za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti
ali nezmožnosti za delo v letu 2017
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja
ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije,
zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

Razpisana sredstva:

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti,
invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2017 (v nadaljnjem besedilu: ukrep),
znaša do 100.000 eurov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Program podpor za
prestrukturiranje kmetijstva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Vrsta javnega razpisa:

Odprti

Začetek vlaganja vlog in zaključek Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem
javnega razpisa:
listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na
spletni strani ministrstva.
Cilj ukrepa:

Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

Informacije o javnem razpisu:

INFO točka na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: Agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92,
od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 14. ure.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
2. Predmet javnega razpisa
2.1. V skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe
je predmet tega javnega razpisa finančna pomoč za
blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih
gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.
2.2. V skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe
se za škodni dogodek iz prejšnje točke šteje:
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– smrt,
– l. ali ll. kategorija invalidnosti nosilca ali člana
kmetije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, ali
– večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo
nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s predpisom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje.
3. Vlagatelj
3.1. Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva
v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki
vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom.
3.2. Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči iz
naslova tega javnega razpisa.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko na ta javni razpis
pošlje samo eno vlogo.
4.2. Vlagatelj mora predložiti vlogo v skladu z
zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega
razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
4.3. Vlagatelj mora pri pripravi vloge na ta javni
razpis uporabljati podatke iz uradnih evidenc.
4.4. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na ta
javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev.
4.5. V skladu z 10. členom Uredbe mora vlagatelj
za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa
izpolnjevati naslednje pogoje:
– oddati mora zbirno vlogo za ukrepe kmetijske
politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledarskem letu oddaje vloge na ta javni razpis. Če v tekočem
koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se
upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;
– škodni dogodek je prizadel nosilca ali člana
kmetije, ki je ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova
kmetijske dejavnosti, pri čemer so za vrsto zavarovanja
upravičene šifre 007, 051, 052, 064, 065, določene s
predpisoma, ki urejata pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje. Kot član kmetijskega gospodarstva se šteje član kmetije po Zakonu
o kmetijstvu. V primeru smrti in invalidnosti mora biti
oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot
kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti na dan smrti
oziroma na datum izdaje odločbe o priznani pravici do
invalidnosti. V primeru začasne nezmožnosti za delo
pa mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko
zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti
celotno obdobje, za katero uveljavlja finančno pomoč
iz naslova tega javnega razpisa;
– škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev
pred oddajo vloge na ta javni razpis. Dan škodnega
dogodka je v primeru smrti datum smrti, v primeru invalidnosti datum izdaje odločbe o priznani pravici do
invalidnosti, v primeru nezmožnosti za delo pa datum
zadnje začasne nezmožnosti za delo, ki je razviden iz
izreka odločbe o začasni nezmožnosti za delo;
– dohodek nosilca ali člana kmetije, ki ga je prizadel škodni dogodek, ni presegal višine minimalne plače
za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo, pri čemer se upošteva
dohodek iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine oziroma če oškodovanec ni zavezanec za plačilo dohodnine
(ni bila izdana odločba o dohodnini) potrdilo o dohodku,
ki ga izda Finančna uprava Republike Slovenije.
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5. Finančne določbe
5.1. V skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe
se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo
upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev.
Osnova za izplačilo je razdelilnik iz točke 5.2. tega
poglavja in višina nepovratnih sredstev na uro iz točke
5.3. tega poglavja.
5.2. V skladu z drugim odstavkom 11. člena Uredbe znaša višina nepovratnih sredstev za primer smrti
ali ugotovljene kategorije invalidnosti:
– 3.000 eurov: smrt;
– 3.000 eurov: l. kategorija invalidnosti;
– 2.200 eurov: ll. kategorija invalidnosti.
5.3. V skladu s tretjim odstavkom 11. člena Uredbe znaša v primeru ugotovljene nezmožnosti za delo
višina nepovratnih sredstev 0,40 eura na uro, za število
priznanih ur nezmožnosti za delo in obdobje, določenih
v zdravniških potrdilih o upravičeni zadržanosti od dela
in odločbah o ugotovitvi začasne nezmožnosti za delo.
5.4. V skladu s četrtim odstavkom 11. člena Uredbe se nepovratna sredstva lahko dodelijo le za neprekinjeno obdobje ugotovljene nezmožnosti za delo, ki
mora trajati od najmanj šest do najdlje dvanajst mesecev, pri čemer mora število priznanih ur nezmožnosti
za delo v tem obdobju znašati najmanj 1.460 ur. V primeru priznane začasne nezmožnosti za delo se prizna
največ osem ur dnevne nezmožnosti za delo.
5.5. V skladu s petim odstavkom 11. člena Uredbe
lahko isti upravičenec pridobi podporo po ukrepu iz
tega javnega razpisa le enkrat v treh letih.
5.6. V skladu s šestim odstavkom 11. člena Uredbe se v število priznanih ur nezmožnosti za delo iz
točke 5.3. tega poglavja vštevajo vsi dnevi priznanega
obdobja.
5.7. V skladu z drugim odstavkom 1. člena Uredbe
se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo po
pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z
Uredbo 1408/2013/EU.
5.8. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo na transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona
o kmetijstvu.
5.9. V skladu s prvim odstavkom 12. člena Uredbe
se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo z
odprtim javnim razpisom v skladu z Zakonom o kmetijstvu.
6. Omejitve
6.1. V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe
lahko vlagatelji pridobijo sredstva za isti namen samo
iz enega ukrepa po Uredbi.
6.2. V skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe se sredstva ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev iz
naslova tega javnega razpisa, že prejel javna sredstva
Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
6.3. V skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe se sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa iz tega
javnega razpisa zunaj Republike Slovenije. Nosilec
kmetijskega gospodarstva ima stalno prebivališče na
ozemlju Republike Slovenije.
6.4. V skladu s petim odstavkom 11. člena Uredbe lahko isti upravičenec pridobi podporo po ukrepu
iz tega javnega razpisa le enkrat v treh letih od izdaje
odločbe o pravici do sredstev.
6.5. V skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe
se poleg pomoči de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme
dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje
povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala inten-
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zivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.
6.6. V skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe skupni znesek vseh de minimis pomoči v kmetijstvu, ki se odobri in izplača enotnemu podjetju iz
drugega odstavka 2. člena Uredbe 1408/2013/EU, ne
sme presegati 15.000 eurov v katerem koli obdobju
treh proračunskih let. Ne glede na določbe drugega odstavka 8. člena, drugega, tretjega in četrtega
odstavka 11. člena, drugega odstavka 11.c člena in
drugega odstavka 11.e člena Uredbe se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobreno pomočjo enotnemu
podjetju za ukrepe po tej Uredbi presežena omejitev
iz te točke.
6.7. V skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe
kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju
treh proračunskih let ne sme presegati nacionalne
omejitve iz Priloge Uredbe 1408/2013/EU.
6.8. V skladu s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe, če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki
spadajo na področje uporabe 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 (UL L št. 352 z dne
24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1407/2013/EU), se pomoč de minimis, dodeljena za
dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali
dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti
ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja
kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis,
dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
6.9. V skladu s petim odstavkom 4. člena Uredbe,
če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v
sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis,
dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje,
določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne
27. julija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v
sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne
28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba
717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov
zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v
skladu z Uredbo 717/2014/EU.
7. Nadzor nad izvajanjem
7.1. V skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe mora Agencija še pred odobritvijo pomoči preveriti
višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de
minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo,
za de minimis v gospodarskem sektorju, pa v evidenci
državnih pomoči, ki jo vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na ministrstvu, pristojnem za finance.
7.2. V skladu z drugim odstavkom 17. člena Uredbe mora Agencija za upravičence, ki so enotno podjetje, predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de
minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja
ne presega 15.000 eurov v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
7.3. Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom
2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki
so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
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a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z
navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni
pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz podtočk
a) do d) te točke preko enega ali več drugih podjetij,
prav tako veljajo za enotno podjetje.
7.4. V skladu s tretjim odstavkom 17. člena mora
Agencija v roku 15 dni po izplačilu pomoči de minimis
posameznemu upravičencu poročati ministrstvu o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
8. Vloga
8.1. Vlogo na ta javni razpis je treba vložiti v pisni
obliki na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in je objavljen na spletni strani ministrstva
in Agencije.
8.2. Sestavni deli vloge morajo biti speti v mapi,
oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani in priložen jim mora biti natančen
seznam vstavljene dokumentacije, podpisan s strani
vlagatelja.
8.3. Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označena
s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega
razpisa, na katerega se prijavlja, na način: »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč
ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo za leto
2017«.
8.4. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški
bremenijo upravičenca.
9. Rok in način prijave
9.1. Vlogo na ta javni razpis vlagatelji pošljejo
pisno s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, p.p. 189, 1000 Ljubljana, ali
vložijo na vložišču Agencije v času uradnih ur vložišča.
9.2. Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi
na spletni strani ministrstva.
9.3. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona
o kmetijstvu se pri vlogi, ki je poslana s priporočeno
pošiljko, za čas vložitve šteje čas oddaje priporočene
pošiljke na pošti. Kadar na priporočeni pošiljki čas oddaje pošiljke ni ugotovljen kljub poizvedbi na pošti, se
šteje, da je vloga vložena kot zadnja na dan, ko je bila
pošiljka oddana na pošti.
9.4. Kadar vlagatelj vlogo vloži na vložišču Agencije, se v skladu z drugim odstavkom 50. člena Zakona
o kmetijstvu za čas vložitve šteje čas prejema pošiljke
v glavni pisarni Agencije.
9.5. Vloga, ki ni poslana pisno s priporočeno pošiljko ali ni vložena na vložišču Agencije, se zavrže.
9.6. Vloga, oddana pred rokom za oddajo vlog,
se zavrže.
10. Obravnava in postopek odobritve vlog (v skladu s 13. in 14. členom Uredbe)
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10.1. Odpiranje vlog ni javno.
10.2. Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu
oddaje vlog na javni razpis. Vloge se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Popolna vloga
se uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi svojo
zaporedno številko.
10.3. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis
se preverja po vrstnem redu na seznamu popolnih vlog
na javni razpis.
10.4. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne
vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do
višine razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
10.5. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev in imata na zadnjem mestu
seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak
datum in čas (ura, minuta) oddaje, Agencija izvede
žrebanje za določitev vrstnega reda dodelitve sredstev.
Pri žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O datumu in
času žrebanja Agencija pisno obvesti vlagatelje. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi
žrebanje, imenuje predstojnik agencije med javnimi
uslužbenci, zaposlenimi na Agenciji.
10.6. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila
žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
10.7. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane
pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za
dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine
razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja.
Vlagatelj mora v osmih dneh od vročitve obvestila poslati na Agencijo izjavo, da se s tem strinja, sicer se
šteje, da se ne strinja, in se vloga zavrne.
10.8. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red
prejetih vlog.
10.9. O izpolnjevanju pogojev tega javnega razpisa odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev.
V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za
pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi
1408/2013/EU.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 5442-155/2016

Ob-1868/17

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 razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU)
št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne
26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07
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– 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 visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
109/12, in 85/14 in 75/16; v nadaljnjem besedilu: Zakon o visokem šolstvu), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2017/DP2017/
(Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (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 (Uradni list RS,
št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za
obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3,
z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
št. CCI 2014SI16MAOP001, verzija 2.0, z dne 4. 7.
2016 ter sprememba z dne 29. 7. 2016 (v nadaljnjem
besedilu: Operativni program), Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni
list RS, št. 41/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, in 3/13 in 81/16),
Pravilnika o razvojnih nalogah v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 107/11 in 19/16) in odločitve Službe
Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori
javnemu razpisu, št. 3032-16/2017/6 z dne 28. 3. 2017,
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis
»Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja
v pedagoških študijskih programih«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega
organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija
izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira
Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi:
10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje
enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse
starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih
oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3
Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh
ravneh izobraževalnega sistema.
Skladno z Operativnim programom za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
so upravičenci tretjega specifičnega cilja prednostne
naložbe med drugim lahko univerze in samostojni visokošolski zavodi. Na podlagi Zakona o visokem šolstvu
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so visokošolski zavodi univerze, fakultete, umetniške
akademije in visoke strokovne šole.
Iz Analize področja za izvedbo predmetnega javnega razpisa, poglavje Identifikacija potreb, izhaja, kateri visokošolski zavodi so v študijskem letu 2015/2016
izvajali pedagoške študijske programe. Med v prejšnjem odstavku navedenimi upravičenci po Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, so pedagoške študijske programe v študijskem letu 2015/2016 izvajale le univerze,
in sicer: Univerza na Primorskem, Univerza v Ljubljani
in Univerza v Mariboru (v nadaljevanju: visokošolski
zavodi). Samostojni visokošolski zavodi v študijskem
letu 2015/2016 niso izvajalci pedagoških študijskih
programov in zato niso predvideni kot prijavitelji. V
nadaljevanju se zato kot potencialni prijavitelj navaja
visokošolski zavod, s čimer je mišljena univerza.
Operacije se bodo izvajale v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS) in v
Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS). Za lokacijo izvajanja aktivnosti se upošteva sedež visokošolskega zavoda. Na javni razpis se
lahko prijavijo visokošolski zavodi, ki so v študijskem
letu 2015/2016 izvajali pedagoške študijske programe.1
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti na področju izvajanja pedagoških
študijskih programov, s katerimi se bo usposobilo
študente – bodoče osnovnošolske in srednješolske
učitelje za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu: IKT) v
učnem procesu.
Namen javnega razpisa je na visokošolskih zavodih, ki so v študijskem letu 2015/2016 izvajali pedagoške študijske programe, zagotoviti, da bodo diplomanti (bodoči učitelji) imeli osnovna znanja o didaktični
uporabi IKT ter znali prepoznati možnosti, ki jo nudi
uporaba IKT tudi za doseganje višje bralne pismenosti
učencev in dijakov.
Cilj javnega razpisa je skladen s prednostno osjo
10, prednostno naložbo 10.1, specifičnim ciljem 10.1.3
Operativnega programa,2 katere cilj je prispevati k
razvoju inovativnih učnih okolij na vseh ravneh izobraževalnega sistema z uvajanjem metod in pedagoških
praks, ki vključujejo nove tehnologije (npr. razvoj inovativnih učnih gradiv, novih pedagoških modelov, novih
oblik učenja kot so skupinsko, družbeno učenje, temelječe na mrežnem pristopu in horizontalnih aktivnostih)
za zagotavljanje dviga splošnih (npr. bralna pismenost
in IKT veščine) in poklicnih kompetenc študentov pedagoških študijskih programov (bodočih učiteljev), tako
da se jih bo usposobilo za didaktično uporabo IKT na
začetku učiteljske kariere za delo z učenci in dijaki pri
poučevanju na osnovnih in srednjih šolah.
Ciljna skupina javnega razpisa so visokošolski
zavodi, učitelji in strokovni sodelavci.
2.1. Aktivnosti
Aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta,
prijavljenega na javni razpis:
1. Priprava analize o znanjih, kompetencah in
veščinah didaktične uporabe IKT. Pri tem je potrebno
smiselno upoštevati in nadgrajevati dosedanjo prakso
1 Pedagoški študijski programi so razvidni iz Analize
področja za izvedbo javnega razpisa »Inovativne in prožne
oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«, ki je priloga 10 razpisne dokumentacije.
2 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020, 1. sprememba, 2.1, str. 332.
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in rezultate projektov s področja digitalnih kompetenc
učiteljev in uporabe IKT v Sloveniji in tujini ter opredeliti obliko in način poučevanja oziroma posredovanja
teh znanj študentom. Pri pripravi analize morajo sodelovati oziroma biti konzultirane vse članice univerze,
ki pri prijavitelju sodelujejo pri izvajanju pedagoških
študijskih programov.
2. Izvedba pilotnega projekta s skupino študentov:
a) oblikovanje skupine visokošolskih učiteljev in
sodelavcev z različnih področij izobraževanja učiteljev
in visokošolskih zavodov, ki pri prijavitelju poučujejo
na pedagoških študijskih programih:
– praviloma oblikovanje skupin visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki bodo s skupino študentov
izvajali predavanja in vaje z novimi pristopi oziroma
druge dejavnosti (možni so tudi novi pilotni predmeti,
dejavnosti, poletne šole itd.).
b) prilagajanje načinov in pristopov izvedbe predavanj in vaj:
– usposabljanje članov skupine (seminarji, delavnice, medsebojne hospitacije v živo in na daljavo);
– konkretno načrtovanje (pri katerih predavanjih
in vajah se bo vključevalo razvijanje digitalnih kompetenc učiteljev);
c) pilotna izvedba poučevanja študentov. Pričakuje se pilotna izvedba pri več skupinah študentov,
pri čemer se v eni skupini pričakuje udeležba najmanj
10 študentov.
3. Evalvacija izvedbe projekta (vsebinsko, finančno, časovno).
4. Oblikovanje strokovnih podlag za didaktično
uporabo IKT – to je veščin in znanj, ki jih mora pridobiti študent (bodoči učitelj) med študijem glede uporabe
IKT v učnem procesu (npr. didaktičnih multimedijskih in interaktivnih e-gradiv, organizacije predavanj,
vaj, pouka, podpore visokošolskim učiteljem in sodelavcem ipd.). Oblikovane strokovne podlage morajo
obravnavati vsa področja izobraževanja osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, ki jih izvaja prijavitelj.
5. Priprava priporočil za opremljenost šol z IKT
in zagotavljanje informacijske podpore učiteljem, ki jo
mora šola imeti zagotovljeno za didaktično uporabo
IKT v učnem procesu. Pri tem je potrebno smiselno
upoštevati Priporočila o standardih in normativih programa Računalniško opismenjevanje in informatika za
leti 2016 in 2017.3
6. Širjenje in promocija rezultatov projekta na
visokošolskih zavodih, ki izvajajo projekt in širše. Sodelovanje pri organizaciji zaključne konference vseh
izbranih prijaviteljev z namenom predstavitve rezultatov projektov.
7. Vodenje in koordiniranje projekta (največ v obsegu ene osebe za polni delovni čas).
2.2. Programsko specifični kazalniki
Skladno s specifičnim ciljem 10.1.3 Spodbujanje
prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni
orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema se v okviru kazalnika učinka
spremlja število visokošolskih zavodov, vključenih v
projekte iz KRZS in KRVS. V javnem razpisu se predvideva vključitev vsaj enega visokošolskega zavoda iz
KRVS in dveh visokošolskih zavodov iz KRZS.

3 Dokument je dosegljiv na spletni strani ministrstva:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/DI/IKT/NatecajHw2016/NatHw16_Prip_p2_Koncno.doc

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ID

Št.

Kazalnik učinka

15 / 31. 3. 2017 /

Stran

Kategorija regij

Ciljna vrednost

10.12

Število visokošolskih zavodov vključenih v projekte

Vzhod

1

10.12

Število visokošolskih zavodov vključenih v projekte

Zahod

2

Skupaj

3

2.3. Specifični kazalniki učinka na nivoju operacije
1. število visokošolskih učiteljev, ki aktivno sodelujejo pri izvedbi projekta
1.1. od tega število visokošolskih učiteljev, ki poučujejo na pedagoških študijskih programih
2. število visokošolskih učiteljev, seznanjenih z rezultati projekta
2.1. od tega število visokošolskih učiteljev, ki poučujejo na pedagoških študijskih programih
3. število strokovnih delavcev,4 ki bodo seznanjeni
z rezultati projekta

4. število študentov 1. stopnje, vključenih v pilotno
izvedbo projekta
5. število študentov 2. stopnje, vključenih v pilotno
izvedbo projekta
6. Oblikovana strokovna podlaga za didaktično uporabo IKT
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posamezni prijavitelj mora za kandidiranje na
javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje ter predložiti dokazila, s katerimi izkazujejo njihovo izpolnjevanje:

Pogoji

Dokazila

1

Je visokošolski zavod, ki se vodi v evidenci visokošolskih zavodov Izpolnjevanje pogoja bo preverjeno
(eVŠ) in ki je v študijskem letu 2015/2016 izvajal pedagoške v informacijskem sistemu eVŠ.
študijske programe, vpisane v evidenci visokošolskih zavodov (eVŠ)
(ustreznost ter sposobnost upravičencev).

2

Niso sofinancirani za isti namen iz drugih sredstev državnega Izjava prijavitelja (Prijavni obrazec)
proračuna.
ter preverjanje s strani Ministrstva.5

3

Niso prejeli drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Izjava prijavitelja (Prijavni obrazec)
Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa.
ter preverjanje s strani Ministrstva.6

4

Imajo na dan oddaje vloge poravnane vse davke in prispevke.

Izjava prijavitelja (Prijavni obrazec)
in Potrdilo FURS-a7

4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril)
4.1 Izločitvena merila
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa
(v nadaljevanju; razpisna komisija) v vsebinskem ocenjevanju preveri, ali je projekt skladen s cilji prednostne osi in prednostne naložbe ter predmetom, namenom in cilji javnega razpisa. Prav tako mora projekt
izkazovati realno izvedljivost projekta ter ustreznost
ciljnih skupin oziroma ključnih deležnikov. Če izločitvenim merilom ni zadoščeno v celoti, se vloga prijavitelja zavrne.

4 Strokovni delavci na visokošolskih zavodih so zaposleni v strokovnih službah, ki nudijo administrativno
podporo.
5 Preverjanje se bo izvajalo s programom Erar
(http://erar.kpk-rs.si/).
6 Preverjanje se bo izvajalo s programom Erar
(http://erar.kpk-rs.si/).
7 Prijavitelje naprošamo, da označena dokazila predložijo z oddano vlogo. V kolikor jih prijavitelji ne bodo
predložili, jih bo ministrstvo pridobilo po uradni dolžnosti.
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Skladnost vsebinske zasnove projekta s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa
(točka B.1 prijavnega obrazca)

☐ DA ☐ NE
(izločitveno merilo)

Skladnost projekta s cilji prednostne osi in prednostne naložbe (točka B.1 prijavnega
obrazca)

☐ DA ☐ NE
(izločitveno merilo)

Izkazovanje realne izvedljivosti projekta v obdobju, za katerega velja podpora (točka
4.a prijavnega obrazca)

☐ DA ☐ NE
(izločitveno merilo)

Izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin (ključnih deležnikov) (točka B.2 prijavnega
obrazca)

☐ DA ☐ NE
(izločitveno merilo)

4.2 Merila za ocenjevanje
Formalno popolne vloge, ki bodo v celoti izpolnjevale pogoje iz 3. točke javnega razpisa in bodo pozitivno
ocenjene po vseh izločitvenih merilih iz točke 4.1 javnega razpisa, bo razpisna komisija ocenila po naslednjih
merilih:
Zap. št.

Merilo

Opis

Točke

1.

Analiza o znanjih, kompetencah in
veščinah didaktične uporabe IKT

Predlog projekta, ki vključuje načrt priprave
analize o znanjih, kompetencah in veščinah
didaktične uporabe IKT, je ustrezen (izhaja iz
Analize področja za izvedbo javnega razpisa
za inovativne in prožne oblike poučevanja in
učenja v pedagoških študijskih programih,
priloga 10 razpisne dokumentacije).

0–20

2.

Kakovost predloga izvedbe pilotnega
projekta s skupino študentov

Predlog projekta vključuje aktivnosti za
uspešno izvedbo pilotnega projekta.

0–30

3.

Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih Predlog projekta vključuje dogodke, na
praks ali vpetost v mednarodno okolje katerih bodo predstavljena spoznanja in
in mednarodno primerljivost
rezultati tega projekta predstavnikom ciljnih
skupin (ključnih deležnikov) in širši javnosti.

0–10

4.

Kakovost predlogov in utemeljenost
in racionalnost finančnega načrta in
stroškov

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

0–15

5.

Zagotavljanje trajnosti
predvidenih/načrtovanih rezultatov
projekta

Projekt prispeva k trajni vpetosti poučevanja
z uporabo IKT v načrtovanje, izvajanje in
spremljanje visokošolske dejavnosti na ravni
prijavitelja tudi po izteku projekta.

0–10

SKUPAJ

0–85
Največje možno skupno število točk, s katerimi se
lahko oceni posamezni projekt, je 85 točk. Skupno število točk posamezne vloge pomeni vsoto točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice. Izbran je lahko projekt, ki
doseže najmanj petdeset 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 pripravo vloge na javni razpis.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis znaša največ do 1.300.000,00 EUR, od tega
je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih
programskih območjih in po posameznih proračunskih
letih naslednja:
– za proračunsko leto 2017: 650.000,00 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 214.500,00 EUR,
od tega:
– 171.600,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
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– 42.900,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 435.500,00 EUR,
od tega:
– 348.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 87.100,00 EUR s 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2018: 650.000,00 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 214.500,00 EUR,
od tega:
– 171.600,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 42.900,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 435.500,00 EUR,
od tega:
– 348.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 87.100,00 EUR s 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Sredstva se delijo med KRZS in KRVS skladno s
podatki glede števila oziroma razmerja med vsemi visokošolskimi zavodi v posamezni kohezijski regiji.
– KRZS – 67 %
– KRVS – 33 %.
Od skupne višine razpoložljivih sredstev
1.300.000,00 EUR se bo z namenom enakomerne in
pravične razporeditve ter skladno z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 sredstva razdelilo izbranim prijaviteljem
na podlagi zgoraj navedene delitve na KRVS in KRZS
v razmerju 33:67. Znotraj regije KRZS se sredstva med
visokošolske zavode razdelijo ob upoštevanju števila
študentov, vpisanih v redni študij na pedagoških študijskih programih v študijskem letu 2015/2016 (število
študentov je razvidno iz tabele 1 Analize področja za
izvedbo javnega razpisa za inovativne in prožne oblike
poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih,
Priloga 10 razpisne dokumentacije).
V kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja posamezne 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 izvedene
v celoti. V primeru, da prijavitelj za projekt ponujenih razpoložljivih sredstev ne bo sprejel, se šteje, da odstopa
od vloge. Sredstva v tem primeru ostanejo nerazdeljena.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih,
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike
sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s
predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev)
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Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške
(datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga),
nastale od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
do vključno dne 30. 9. 2018.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do dne
31. 10. 2018.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša
zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na
podlagi soglasja organa upravljanja.
7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
1. Javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«
2. Prijavni obrazec
3. Navodila za pripravo vloge na javni razpis
4. Finančni načrt projekta s časovno dinamiko
5. Izračun urne postavke za stroške osebja
6. Obračun stroška na enoto – urna postavka stroškov plač
7. Obračun pavšalnega financiranja na operaciji
8. Opremljenost vloge
9. Ocenjevalni postopek
10. Analiza področja za izvedbo javnega razpisa
za inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v
pedagoških študijskih programih
11. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
12. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem
besedilu: Navodila MIZŠ)
13. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu:
Navodila OU)
14. Navodila organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa z
informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS ECA.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje
naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane
obrazce ter dokazila:
– 2. Prijavni obrazec
– 4. Finančni načrt projekta s časovno dinamiko
– 5. Izračun urne postavke za stroške osebja.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih vsebinsko ne sme spreminjati.
8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske
politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
9. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je
80,00 %.
10. Upravičeni stroški, način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu
z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva
sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih
zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja
operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in
upravičenem) obdobju.
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Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa

a. Stroški za osebje:
– Standardni strošek na enoto – urna postavka
stroškov osebja za izvajanje projekta
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (delo po podjemni pogodbi, v okviru katere so upravičeni izključno
stroški dela)
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (delo po avtorski pogodbi, v okviru katere so upravičeni izključno
stroški dela)
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (delo preko
študentskega servisa)
b. Pavšalno financiranje v višini 40 % neposrednih
upravičenih stroškov za osebje
Dokazila, ki jih mora upravičenec izstaviti za uveljavitev upravičenih stroškov:
1. Stroški za osebje
– Obračun stroškov na enoto – urna postavka stroškov plač (priloga 6 razpisne dokumentacije)
– Pogodba o zaposlitvi oziroma ustrezna pravna
podlaga, na podlagi katere je zaposleni prerazporejen
na projekt (priloži se ob prvem zahtevku za izplačilo)
– Mesečna časovnica (Priloga 3 Navodil MIZŠ)
2. Pavšalno financiranje v višini 40 %
– Obračun pavšalnega financiranja na operaciji
(priloga 7 razpisne dokumentacije)
3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev (delo po avtorski pogodbi, delo po podjemni pogodbi in delo preko
študentskega servisa) se dokazujejo skladno z Navodili
MIZŠ in Navodili OU.
Standardni strošek na enoto – urna postavka stroškov osebja za administrativno vodenje in koordiniranje
projekta ter za izvajanje aktivnosti: v skladu z drugim
odstavkom 68. člena Uredbe 1303/2013/EU, Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov ter Navodili OU naj prijavitelj, ki kandidira na javni
razpis, določi urno postavko stroška za osebje za administrativno vodenje projekta in za izvajanje aktivnosti.
Urna postavka, ki se uporablja, se izračuna tako, da
se zadnji evidentirani letni bruto bruto stroški za zaposlene delijo s 1.720 urami. Obrazcu 5. »Izračun urne
postavke za stroške osebja«, ki je priloga k prijavnemu
obrazcu, je potrebno priložiti tudi plačne liste za osebe,
navedene na seznamu za izračun urne postavke, in
sicer za vsak navedeni mesec.
Pri uveljavljanju stroškov za osebje so upravičene
le efektivne ure dela.
Osnova za izračun pavšalnega financiranja so
stroški osebja, izračunani na podlagi urne postavke,
ter izključno stroški dela iz okvira stroškov storitev zunanjih izvajalcev – delo po avtorski pogodbi, delo po
podjemni pogodbi in delo preko študentskega servisa
v okviru stroškov izvajanja.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena
v razpisni dokumentaciji (tč. 3 in 4 Navodil Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij
evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020 in tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
politike v 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 dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih
aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
11. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja
javno naročanje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so
izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz
Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem
obdobju 2014–2020.
12. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa
upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe
1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne
originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in
nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije.
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo
upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za
vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo
posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja
za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive
podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in
spremljati prejeta sredstva za operacijo.
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o
operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi
predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani
ministrstva kot posredniškega organa, organa uprav
ljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter
drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih
organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju
samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem.
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati
ministrstvo o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s
strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih
preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za pro-
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gramsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne
na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki
so podlaga za določanje finančnega popravka, določili
ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja
upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
15. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide,
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe
1303/2013/EU.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z
vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih razpisna komisija odpre, so
informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14,
50/14, 19/15 – odl. US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti
razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost
se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji
morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi,
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču
prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti
razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v
skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje
osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU.
17. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in
prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu
ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen
ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri
izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije,
pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo,
saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi
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zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo 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 državnih pomoči.
18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo
za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno
s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU,
5. in 19. členom Uredbe 1304/2013/EU, dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju
ciljev in kazalnikov operacije.
19. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s
71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v
kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni 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 informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan
razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva
po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi
ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec
dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z
zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski
račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo
obravnavalo kot goljufija.
21. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi
lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano
vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna
Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca
do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 10. 5.
2017 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo v
zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis »Inovativne in prožne
oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih««, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na
naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
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 zavržene in vrnjene prijavitelju.
23. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila razpisna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister
za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba.
Odpiranje prispelih vlog bo dne 11. 5. 2017 ob
10. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, zna-
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nost in šport, Kotnikova 38, Ljubljana (sejna soba 113)
in bo javno.
Razpisna 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 predmet vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo
ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo
v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne 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
8. točki Navodil za pripravo vloge na javni razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o
sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij
evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati
pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
V kolikor se je operacija začela izvajati pred oddajo
vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za
izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje,
da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred
opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe
o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z
objavo v Uradnem listu RS.
24. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o
izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Ministrstvo bo izbrane prijavitelje pozvalo k podpisu
pogodbe o sofinanciranju. Če se prejemnik v 8 dneh od
prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil
vlogo za pridobitev sredstev.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z 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.
25. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v vložišču na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana,
v času poslovnih ur. Za dodatne informacije lahko pišete
na elektronski naslov simona.tomazic@gov.si.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ob-1872/17
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 razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z
dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012
o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom)
št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1,
v 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, 90/14 in 51/16), 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), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list
RS, št. 96/15 in 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (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 (Uradni list RS,
št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za
obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3,
z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016, Resolucije o Nacionalnem
programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS,
št. 41/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in odločitve
Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori
neposredni potrditvi operacije, št. 10-1/3/MIZŠ/0, št. zadeve 3032-12/2017/5, z dne 23. 3. 2017, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike
Slovenije objavlja
javni razpis
Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim
sektorjem – Študentski inovativni projekti
za družbeno korist 2016–2018
1. Ime oziroma naziv posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Izvajalec javnega razpisa
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: sklad).
Javni razpis za dodelitev sredstev se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 kot neposredna potrditev operacije – programa »Projektno delo z negospo-
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darskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno
korist 2016–2018«, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«,
10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa
do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri
formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja,
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne
sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc« in 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih
oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji
za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega
sistema«.
Javni razpis ima zaradi sistemske narave predvidenih ukrepov vpliv na celotno državo (tako na Kohezijsko
regijo vzhodna Slovenija kot na Kohezijsko regijo zahodna Slovenija). Skladno z navedbo v OP2014–2020 in
v skladu s 70. členom Uredbe 1303/2013 in 13. členom
Uredbe 1304/2013 se za javni razpis uporabi načelo derogacije, pri čemer se ključ delitve (pro-rata) definira na
podlagi števila visokošolskih zavodov po regijah, ki znaša 67 % za Kohezijsko regijo zahodna Slovenija (KRZS)
in 33 % za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija (KRVS).
3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis za dodelitev sredstev delno financira
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov
pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega
sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja.1 V okviru
projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in
inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih
sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.
Ciljna skupina: učitelji, študenti na dodiplomski in
podiplomski stopnji.
Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve
sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z
okoljem (negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju), izvajanje modelov odprtega in
prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgom dela
oziroma lokalnim okoljem (sektorjem negospodarstva,
NVO,2 raziskovalnim sektorjem, socialnimi partnerji in
drugimi deležniki), s čimer se bo mladim zagotovilo
pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem in povečanje možnosti za lažji prehod s
področja študija na področje dela.
S programom se bo preko vzpostavljenih aktivnosti
spodbujalo reševanje aktualnih vprašanj lokalnega in
družbenega okolja, tudi preko usposabljanja študentov
in s svetovanjem za ciljne skupine lokalne skupnosti, s
čimer bo zagotovljen prispevek h krepitvi dolgoročnega
sodelovanja in povezovanja visokošolskih zavodov z
negospodarstvom (lokalnim/regionalnim okoljem). Mla1 V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski
in moški spol. Prav tako se lahko nekateri izrazi v ednini
(npr. pedagoški mentor), kjer je to potrebno, uporabijo tudi
v množini in obratno.
2 Pojem se pretežno uporablja za oznako formalnih
oblik neprofitnega združevanja, ki imajo statusno pravni
položaj pravne osebe zasebnega prava. V Sloveniji so to
prvenstveno društva, ustanove in zasebni zavodi. Oznaka
»nevladne« se nanaša zlasti na neodvisnost teh organizacij
od države v vseh pogledih njihovega obstoja.
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dim bo zagotovljeno pridobivanje konkretnih, praktičnih
izkušenj že med izobraževanjem (razvoj ustvarjalnosti,
kreativnosti, podjetnosti, ozaveščanje in senzibiliziranje študentov za probleme lokalne/regionalne skupnosti
ipd.), strokovni sodelavci iz lokalnega/regionalnega okolja pa bodo usposobljeni za prepoznavanje in reševanje
problematik lokalnega/regionalnega okolja v prihodnje.
Zastavljene aktivnosti posledično vplivajo na prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam lokalnega/regionalnega okolja oziroma družbe nasploh.
V skladu z Operativnim programom se v okviru
specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja
ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo
se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema
zasledujejo cilji predmetnega javnega razpisa:
– z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov se
bo študentom (dodiplomskim in podiplomskim) z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem
partnerstvu visokošolskih zavodov z negospodarskim
in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju,
omogočiti podporo oziroma okolje za razvoj kompetenc,
pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj;
– s spodbujanjem inovativnosti, kreativnega razmišljanja in razvijanjem predmetno specifičnih kompetenc
na študijskem področju ter kompetenc s področja drugih ved izboljšati zaposljivost študentov ter spodbujati
ustvarjanje novih delovnih mest v lokalnem/regionalnem
okolju;
– s povezovanjem visokošolskih zavodov z deležniki v lokalnem/regionalnem okolju vzpostaviti možnosti
dolgoročnega sodelovanja, ki bo prinašalo družbeno
korist.
V okviru projektov je predvideno spremljanje naslednjih kazalnikov programa, ki jih bodo morali zagotavljali
izvajalci projekta:
– število vključitev dodiplomskih in podiplomskih
študentov,
– število vključitev pedagoških mentorjev,
– število vključitev strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja,
– število vključitev predstavnikov podpornega strokovnega osebja na visokošolskih zavodih,
– število projektov, ki se bodo izvajali v okviru visokošolskih zavodov.
Rezultat bo okrepljeno sodelovanje in povezovanje
visokošolskega sistema z lokalnim/regionalnim okoljem,
praktične izkušnje, znanja in kompetence, ki jih študenti
pridobijo z vključitvijo v projekte, povečan delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožnejše oblike učenja
za izboljšanje kompetenc mladih, strokovni sodelavci
iz lokalnega/regionalnega okolja pa se usposobijo za
prepoznavanje in reševanje problematik lokalnega/regionalnega okolja, pri čemer se zagotavljajo pogoji za
trajnostni razvoj na različnih področjih družbenega delovanja.
Namen javnega razpisa je skladen tudi s Slovensko
strategijo pametne specializacije (S4).3 Med njimi so posebej opredeljeni tudi človeški viri in znotraj teh področje
»Mlada in ustvarjalna Slovenija«, kjer je ena od prioritet
spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti
mladih, razvijanje nadarjenosti in izboljšanje njihovih
ključnih kompetenc v vseh fazah izobraževalnega pro3 Vlada RS je S4 sprejela 20.9.2015, Evropska Komisija pa potrdila 3. 11. 2015.
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_dokument_potrjeno_na_VRS_150920.pdf.
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cesa, znotraj česar je eden od konkretnih primerov
opredeljeno tudi spodbujanje možnosti preizkušanja in
izvedbe konkretnih zamisli študentov v praksi ter povezovanje z gospodarstvom.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in izvajanje
4.1 Pogoji za kandidiranje
Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki se na dan roka za oddajo
vloge vodijo v Evidenčnem in analitskem informacijskem
sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji (nadaljnjem besedilu: eVŠ), izvajajo javno veljavne študijske
programe ter imajo v študijskem letu 2016/2017 (prvo
odpiranje) in v študijskem letu 2017/2018 (drugo odpiranje) vpisane študente.
Posamezni prijavitelj (samostojni visokošolski zavod ali univerza) lahko odda le eno vlogo na javni razpis.
V vlogi lahko prijavitelj (univerza) predloži predlog za do
največ 3 projektne predloge za vsako članico univerze.
Samostojni visokošolski zavod lahko odda predlog za
do največ 3 projektne predloge. Natančnejši postopek
dodeljevanja sredstev in načina izbora je opredeljen v
9.1 točki javnega razpisa.
4.2 Pogoji in zahteve za izvajanje projektov
Vsak projekt mora vključevati sodelovanje z eno
negospodarsko ali neprofitno organizacijo iz lokalnega/regionalnega okolja, kjer je nastal izziv (v nadaljnjem
besedilu: prvi partner).
V kolikor narava projekta to zahteva, se lahko v
projekt dodatno vključi(jo) tudi druga(e) organizacija(e)
z družbenega področja in/ali organizacija(e) z gospodarskega področja (v nadaljnjem besedilu: drugi partner(ji)),
ki na inovativen način pristopi(jo) k reševanju izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja.
Doprinos drugega(ih) partnerja(ev) v projektu mora biti
jasno in smiselno opredeljen.
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Posamezni partner lahko sodeluje pri izvajanju največ enega projekta, ki se izvaja v posameznem obdobju,
vezanem na prijavni rok po tem razpisu. Sodelovanje
v projektu se potrdi z Izjavo prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev za vsak predlog
projekta (Obrazec št. 1). Prijavitelj je dolžan za vsak
projektni predlog pridobiti in predložiti podpisano Izjavo
organizacije iz lokalnega/regionalnega okolja oziroma
organizacije z družbenega ali gospodarskega področja
o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa
(Obrazec št. 2).
Del projektnih aktivnosti se mora izvajati neposredno v lokalnem/regionalnem okolju. Projekt mora vključevati najmanj 6 in največ 10 študentov dodiplomskega
in/ali podiplomskega študija, pri čemer morajo biti vsaj
3 študenti vpisani pri prijavitelju projekta.4 V obdobju
študija se lahko posamezen študent vključi le dvakrat,
in sicer enkrat v času dodiplomskega študija in enkrat
v času podiplomskega študija (ne glede na to, v kateri
letnik je vpisan) ter dvakrat v času enovitega magistrskega študija, pri čemer se pri vključitvah upošteva tako
JR Po kreativni poti do znanja (v obdobju 2014–2020)
ter JR Študentski inovativni projekti za družbeno korist
2016–2018.
Prijavitelj je odgovoren za izbor sodelujočih v projektu v skladu z načeli transparentnosti in zagotavljanja
enakopravne obravnave, pri čemer je potrebno upoštevati vidik nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti (npr. dostopnost za invalide) ter enakost moških
in žensk.
Javni razpis se izvaja v študijskem letu 2016/2017
(prvo odpiranje) in v študijskem letu 2017/2018 (drugo
odpiranje). Projekt, ki bo izbran, lahko traja od treh mesecev do največ štiri mesece, z zaključkom najkasneje
do 30. 9. 2017 (prvo odpiranje) oziroma do 31. 7. 2018
(drugo odpiranje).

Projekt mora vključevati:
Dokazilo5
1.

4
5

sodelovanje vsaj enega pedagoškega mentorja, ob pogoju:

Obrazec št. 1

– da je pedagoški mentor najkasneje na zadnji dan roka za oddajo
vloge že izvoljen v naziv visokošolskega učitelja ali v naziv asistenta,
ob pogoju da ima slednji pridobljen tudi doktorat znanosti (v nadaljnjem
besedilu: asistent),

Fotokopija dokazila o izvolitvi
v naziv visokošolskega učitelja
oziroma asistenta (sklep
oziroma odločba oziroma
druga ustrezna listina),
dokazilo
o pridobljenem znanstvenem
naslovu doktor znanosti
(le v primeru asistenta)

– da v primeru, da v projektu sodeluje več pedagoških mentorjev, ti ne
smejo prihajati iz istega študijskega področja po KLASIUS-u P (vključno
tretja klasifikacijska raven Klasius – P),

Pogoj se preverja na podlagi
podatkov v vlogi

– da je pedagoški mentor najkasneje na zadnji dan roka za oddajo vloge
zaposlen na visokošolskem zavodu prijavitelja.

Pogoj se preverja na podlagi
zavarovalnih podlag ZZZS

V primeru, ko je prijavitelj univerza, morajo biti vsaj 3 študenti s članice, ki je pooblaščena za izvajanje projekta.
Dokazila so podrobneje razložena v II. točki Navodil za prijavo na javni razpis.
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2

3.

4.

6
7

Št.
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Stran

sodelovanje strokovnega sodelavca pri prvem partnerju, ob pogoju:

Obrazec št. 2

– da je strokovni sodelavec zaposlen pri prvem partnerju,

Pogoj se preverja na podlagi
zavarovalnih podlag ZZZS

– oziroma sodeluje s prvim partnerjem vsaj eno leto,6

Dokazilo je fotokopija
dokumenta o sodelovanju
oziroma izpolnjen
Obrazec št. 3

– oziroma se kot strokovni sodelavec vključi posameznik, ki je vpisan
v razvid samozaposlenih v kulturi, športu ipd., in dokazuje ustrezno
sodelovanje s prvim partnerjem vsaj eno leto.

Pogoj se preverja v uradnih
evidencah in
dokazilo je fotokopija
dokumenta o sodelovanju
oziroma izpolnjen
Obrazec št. 3

sodelovanje strokovnega sodelavca pri drugem(ih) partnerju(ih),
ob pogoju

Obrazec št. 2

– da je strokovni sodelavec zaposlen pri drugem partnerju,

Pogoj se preverja na podlagi
zavarovalnih podlag ZZZS

– oziroma sodeluje z drugim partnerjem vsaj eno leto,7

Dokazilo je fotokopija
dokumenta o sodelovanju
oziroma obrazec št. 3

– oziroma je kot strokovni sodelavec vključen posameznik, ki je vpisan
v razvid samozaposlenih v kulturi, športu ipd. in dokazuje ustrezno
sodelovanje z drugim partnerjem vsaj eno leto.

Pogoj se preverja v uradnih
evidencah in dokazilo
je fotokopija dokumenta
o sodelovanju oziroma obrazec
št. 3

sodelovanje najmanj 6 in največ 10 dodiplomskih in/ali podiplomskih
visokošolskih študentov, ob pogoju, da:

Priloga k prijavnemu obrazcu

– vsaj en študent prihaja iz drugega (različnega) študijskega področja po
Klasius – P (vključno tretja klasifikacijska raven),

Pogoj se preverja se na
podlagi podatkov v vlogi

– je vsak v projekt vključen študent v obdobju trajanja projekta vpisan
v javno veljaven študijski program v Republiki Sloveniji ter ne sme biti
v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma
ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega
zavoda. V primeru kršitve navedenega pogoja, stroški študentu ne
bodo povrnjeni. Če študent v obdobju trajanja projekta izgubi status
študenta ali iz kakršnegakoli drugega razloga ne more sodelovati
v projektnih aktivnostih, ni več upravičen do sofinanciranja v okviru
projekta;

Pogoj se bo naknadno (v fazi
izvajanja projektov) preverjal
v uradnih evidencah

– študenti, ki so v obdobju trajanja projekta vpisani v javno veljavni
študijski program v Republiki Sloveniji, vendar so za isti namen že
sofinancirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada ali so
v delovnem razmerju, registrirani kot samostojni podjetnik posameznik,
prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb,
kot mladi raziskovalci ipd., so lahko vključeni v projekte, vendar niso
upravičeni do sofinanciranja in se ne upoštevajo pri številu vključenih
študentov.

Pogoj se bo naknadno (v fazi
izvajanja projektov) preverjal
v uradnih evidencah

Obdobje sodelovanja se šteje od 1. 1. 2016 naprej.
Obdobje sodelovanja se šteje od 1. 1. 2016 naprej.
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Pogoji za partnerje v projektu:
1.

2.

Pogoji za prvega partnerja:
– prihaja iz lokalnega/regionalnega okolja – ima sedež8 registriran
v statistični regiji,9 v kateri se rešuje izziv, ki je opredeljen v projektu;

Obrazec št. 2
Pogoj se preverja v uradnih
evidencah

– je organizacija iz negospodarskega področja;

Pogoj se preverja na podlagi
podatkov v vlogi in v uradnih
evidencah

– ni registriran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik
posameznik po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1);

Pogoj se preverja v uradnih
evidencah

– ne posluje v katerem izmed navedenih podsektorjev po SKIS10:
neposredni proračunski uporabniki (šifra S.13111) in državni skladi
(šifra S.13112), neposredni uporabniki proračunov občin (šifra S.13131)
in skladi lokalne države (šifra S.13132), regionalna država (šifra S.1312);

Pogoj se preverja v uradnih
evidencah

– njegova glavna registrirana dejavnost ni visokošolsko izobraževanje
(šifra 85.422 po SKD 2008);

Pogoj se preverja v uradnih
evidencah

– ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku,
v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja dejavnosti
v skladu z veljavno pravno zakonodajo ter ni v položaju insolventnosti
po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) oziroma v katerikoli podobni
okoliščini;

Pogoj se preverja v uradnih
evidencah

– za namen izvajanja prijavljenega projekta ne sme prejeti sredstev
iz drugih javnih virov za stroške, ki jih bodo uveljavljali po tem razpisu
(državnega ali lokalnega proračuna, iz sredstev EU, donacije
iz Norveškega/EGP Finančnega mehanizma, Švicarskega
prispevka itd).
Pogoji za drugega partnerja:
– organizacija iz gospodarskega ali iz družbenega področja;

Pogoj se preverja v aplikaciji
Erar

– delovno področje drugega partnerja se navezuje na vsebinsko zasnovo
projektnega predloga, iz katerega je razviden doprinos drugega partnerja
v projektu;

Pogoj se preverja v vlogi na
javni razpis

– ne posluje v sektorju S. 13 – država,11 in sicer v okviru
podsektorjev centralna država (šifra S.1311), ki vsebuje naslednje
dodatne podsektorje: neposredni proračunski uporabniki (šifra S.13111)
in državni skladi (šifra S.13112);

Pogoj se preverja v uradnih
evidencah

– njegova glavna registrirana dejavnost ni visokošolsko
izobraževanje (šifra 85.422 po SKD 2008);

Pogoj se preverja v uradnih
evidencah

– ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku,
v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja dejavnosti
v skladu z veljavno pravno zakonodajo ter ni v položaju insolventnosti
po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) oziroma v katerikoli podobni
okoliščini;

Pogoj se preverja v uradnih
evidencah

Obrazec št. 2
Pogoj se preverja v uradnih
evidencah

8 Velja tudi za sedež podružnice (izpostave, sekcije, organizacijske enote, kontaktne točke) prvega partnerja, ki
je vpisana v AJPES.
9 http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwis7rGbzNLPAhWEvBoKHfb
ZBcQQFgghMAE&url=http %3A %2F %2Fwww.stat.si %2Fdokument %2F5424 %2Fkohezijske_ %2520statisticne_obcine.xls&usg=AFQjCNEM2aGwUViYBrGRMgxjpeAAz102Ug&bvm=bv.135258522,bs.1,d.bGs.
10 Povezava do veljavne Standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev (SKIS): http://www.stat.si/Klasje/Klasje/Tabela/6348
11 Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS).
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– za namen izvajanja prijavljenega projekta ne sme prejeti sredstev
iz drugih javnih virov za stroške, ki jih bodo uveljavljali po tem
razpisu (državnega ali lokalnega proračuna, iz sredstev EU, donacije
iz Norveškega/EGP Finančnega mehanizma, Švicarskega
prispevka itd.)

Stran

Pogoj se preverja v aplikaciji
Erar

5. Merila za izbor projektov, ki izpolnjujejo pogoje,
skladno z merili za izbor operacije v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020
5.1. Izločitvena merila
Strokovna komisija v vsebinskem ocenjevanju preveri, ali je projekt skladen s cilji prednostne osi in prednostne naložbe ter predmetom, namenom in cilji javnega
razpisa. Če bo vsaj eno izmed meril ovrednoteno z NE,
bo vloga izločena iz nadaljnjega ocenjevanja.

□

□

□

□

1.

Predlog projekta je skladen s predmetom, namenom in cilji
javnega razpisa ter prednostne osi in prednostne naložbe
Priloga k prijavnemu obrazcu

DA NE
(izločitveno merilo)

2.

Predlog projekta je izvedljiv, upošteva vse aktivnosti in časovni ter finančni okvir, določen s tem razpisom in razpisno
dokumentacijo.
Priloga k prijavnemu obrazcu

DA NE
(izločitveno merilo)

5.2. Merila za izbor:
Projekti v okviru oddanih vlog, ki bodo zadostili
obema izločitvenima meriloma iz točke 5.1 in pogoje za
kandidiranje iz točke 4, bodo ocenjeni na osnovi naslednjih meril:
MERILO

OPIS

TOČKE

MOŽNO
ŠTEVILO
TOČK

I. Vsebinska zasnova projekta
1.1

1.2

1.3

Predlog projekta ima jasno
vsebinsko zasnovo (opredeljen
cilj, ki ga želi projekt doseči)

Načrtovana izvedba projekta je
skladna z vsebinsko zasnovo
projekta

Navedba kompetenc, ki jih bo
študent pridobil z vključevanjem
v projekt

V predlogu projekta je jasno opredeljen in
utemeljen cilj, ki ga želi projekt doseči.

10

V predlogu projekta je cilj, ki ga želi
projekt doseči, nakazan, vendar je slabo
opredeljen in utemeljen.

0

Načrtovana izvedba projekta (vključenost
študentov, pedagoških mentorjev in
strokovnih sodelavcev prvega in drugega
partnerja) je skladna z vsebinsko zasnovo
projekta.

5

Načrtovana izvedba projekta (vključenost
študentov, pedagoških mentorjev in
strokovnih sodelavcev prvega in drugega
partnerja) je delno skladna z vsebinsko
zasnovo projekta.

0

Za vse študente, ki se bodo vključili v
projekt, so opredeljene kompetence, ki jih
bodo študenti pridobili z vključevanjem v
projekt.

5

Pri najmanj 75 % študentov, ki se
bodo vključili v projekt, so opredeljene
kompetence, ki jih bodo študenti pridobili z
vključevanjem v projekt.

3

Pri manj kot 75 % študentov, ki bodo
vključili v projekt, so opredeljene
kompetence, ki jih bodo študenti pridobili z
vključevanjem v projekt.

0

10

5

5
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MERILO

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Načini pridobivanja kompetenc,
ki jih bo študent pridobil
z vključevanjem v projekt
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OPIS

TOČKE

Za vse študente, ki se bodo vključili
v projekt, so opredeljeni načini pridobivanja
kompetenc.

5

Pri najmanj 75 % študentov, ki se bodo
vključili v projekt, so opredeljeni načini
pridobivanja kompetenc.

3

Pri manj kot 75 % študentov, ki bodo
vključili v projekt, so opredeljeni načini
pridobivanja kompetenc.

0

Doprinos pedagoškega mentorja* Naloge pedagoškega mentorja so ustrezne
k uspešni izvedbi projekta
in ustrezno utemeljene glede na vsebinsko
zasnovo projekta. Procesi oziroma pristopi,
*v primeru, da v projektu sodeluje k bodo prispevali k uspešnemu zaključku
več pedagoških mentorjev,
projekta so navedeni.
je potrebno opredeliti naloge
Naloge pedagoškega mentorja so delno
za vsakega od sodelujočih
ustrezno utemeljene glede na vsebinsko
pedagoških mentorjev in njegov
zasnovo projekta. Procesi oziroma pristopi,
doprinos k projektu (s poudarkom
ki bodo prispevali k uspešnemu zaključku
na prenosu znanja oziroma
projekta so delno navedeni.
doprinosu glede na študijsko
področje, iz katerega prihaja
Naloge pedagoškega mentorja niso
posamezni pedagoški mentor).
ustrezno utemeljene glede na vsebinsko
zasnovo projekta. Procesi oziroma pristopi,
ki bodo prispevali k uspešnemu zaključku
projekta niso ustrezno navedeni.
Doprinos strokovnega sodelavca* Naloge strokovnega sodelavca so ustrezno
k uspešni izvedbi projekta
utemeljene glede na vsebinsko zasnovo
projekta, prav tako so navedeni procesi
*v primeru, da v projektu sodeluje oziroma pristopi, ki bodo prispevali
več strokovnih sodelavcev,
k uspešnem zaključku projekta.
je potrebno opredeliti naloge
Naloge strokovnega sodelavca so delno
za vsakega od sodelujočih
ustrezno utemeljene glede na vsebinsko
strokovnih sodelavcev in njegov
zasnovo projekta, procesi oziroma pristopi,
doprinos k projektu
ki bodo prispevali k uspešnem zaključku
(s poudarkom na prenosu znanja
projekta so delno navedeni.
oziroma doprinosu glede na
področje dela, iz katerega prihaja Naloge strokovnega sodelavca niso
posamezni strokovni sodelavec). ustrezno utemeljene oziroma so
neutemeljene glede na vsebinsko zasnovo
projekta, procesi oziroma pristopi, ki bodo
prispevali k uspešnem zaključku projekta
niso ustrezno navedeni.
Projektne aktivnosti se
bodo izvajale neposredno v
lokalnem/regionalnem okolju

5

5

3

5

0

3

5

0

Večina projektnih aktivnosti se bo izvajala
neposredno v lokalnem/regionalnem okolju
(več kot polovica ur vseh študentov bo
opravljena v lokalnem/regionalnem okolju).

5

Del projektnih aktivnosti se bo izvajal
neposredno v lokalnem/regionalnem
okolju (vsaj 10 % do vključno 50 % ur vseh
študentov bo opravljenih
v lokalnem/regionalnem okolju).

3

Projektne aktivnosti se bodo izvajale v
lokalnem/regionalnem okolju obsegu manj
kot 10 % ur vseh študentov.

0

Opis predvidenih rezultatov
Opis predvidenih rezultatov projekta jasno
projekta izkazuje družbene koristi izkazuje družbene koristi.
v lokalnem/regionalnem okolju
Opis predvidenih rezultatov projekta
delno izkazuje družbene koristi. Ni jasno
navedeno kako oziroma na kakšen način
rezultati projekta prinašajo družbene koristi.

MOŽNO
ŠTEVILO
TOČK

5

5
5
0
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MERILO

2.

3.

4.

5.

Interdisciplinarnost projekta

Binarnost

Zagotavljanje potenciala
nadaljnjega izvajanja v
lokalnem/regionalnem okolju tudi
po izteku sofinanciranja projekta
(trajnost)

Prispevek projekta k širši
lokalni/regionalni skupnosti,
enakim možnostim

Št.

OPIS

TOČKE

Štirje (4) ali več študentov prihaja
iz drugega (različnega) študijskega
področja po Klasius – P (vključno tretja
klasifikacijska raven);

15

Trije (3) študenti prihajajo iz drugega
(različnega) študijskega področja po
Klasius – P (vključno tretja klasifikacijska
raven);

10

Dva (2) študenta prihajata iz drugega
(različnega) študijskega področja po
Klasius – P (vključno tretja klasifikacijska
raven).

5

En (1) študent prihaja iz drugega
(različnega) študijskega področja po
Klasius – P (vključno tretja klasifikacijska
raven).

0

Med vsemi vključenimi študenti vsaj
dva (2) študenta prihajata iz univerzitetnega
programa in vsaj dva (2) študenta
iz visokošolskega strokovnega programa
(1. bolonjska stopnja).

10

Med vsemi vključenimi študenti vsaj
en (1) študent prihaja iz univerzitetnega
programa in vsaj en (1) študent iz
visokošolskega strokovnega programa
(1. bolonjska stopnja).

5

Med vsemi vključenimi ni nobenega
študenta, ki prihaja iz univerzitetnega
programa (1. bolonjska stopnja) oziroma
ni nobenega študenta, ki prihaja iz
visokošolskega strokovnega programa
(1. bolonjska stopnja).

0

Predvideni rezultati projekta izkazujejo
potencial nadaljnjega izvajanja v
lokalnem/regionalnem okolju tudi po izteku
sofinanciranja projekta.

10

Predvideni rezultati projekta delno
izkazujejo potencial nadaljnjega izvajanja v
lokalnem/regionalnem okolju tudi po izteku
sofinanciranja projekta.

5

Predvideni rezultati projekta ne izkazujejo
potenciala nadaljnjega izvajanja v
lokalnem/regionalnem okolju tudi po izteku
sofinanciranja projekta.

0

Prispevek projekta bo imel učinek na širšo
lokalno skupnost.

DA = 5 točk
NE = 0 točk

Stran
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Projekt prispeva k zagotavljanju enakih
možnosti prikrajšanih skupin.
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Merila so podrobneje obrazložena v V. točki Navodil
za prijavo na javni razpis.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se
lahko oceni posamezni projekt, je 90 točk. Izbran je
lahko projekt, ki doseže najmanj 60 % od vseh možnih
(90) točk oziroma, ki doseže najmanj 54 točk.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo
javnega razpisa
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis znaša največ do 2.116.114,00 EUR.
Za izbrane prijavitelje bodo upravičeni stroški iz
potrjenih zahtevkov za sofinanciranje izplačani glede
na razpoložljiva sredstva v proračunu (v letu 2017 do
največ 1.068.987,50 EUR in v letu 2018 do največ
1.047.126,50 EUR).
Od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po
posameznih programskih območjih in za proračunsko
leto 2017 naslednja:
– za vzhodno kohezijsko regijo 352.765,87 EUR,
od tega:
– 282.212,70 EUR s PP 150044 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 70.553,17 EUR s PP 150046 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 716.221,63 EUR,
od tega:
– 572.977,30 EUR s PP 150045 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 143.244,33 EUR s PP 150047 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih
programskih območjih in za proračunsko leto 2018 je
naslednja:
– za vzhodno kohezijsko regijo 345.551,75 EUR,
od tega:
– 276.441,40 EUR s PP 150044 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 69.110,35 EUR s PP 150046 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 701.574,75 EUR,
od tega:
– 561.259,80 EUR s PP 150045 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 140.314,95 EUR s PP 150047 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko predstavljajo 80,00 % sredstev celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške
projekta, sredstva na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike predstavljajo 20,00 %
celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta.
Obdobje upravičenosti stroškov po tem javnem
razpisu je od 1. 4. 2017 do vključno 31. 7. 2018, obdobje upravičenosti izdatkov pa od 1. 4. 2017 do 31. 8.
2018.
Sklad si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva
sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim
prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom
ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
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Izvedba postopka javnega razpisa je vezna na proračunske zmogljivosti ministrstva.
Natančnejši postopek dodeljevanja sredstev in načina izbora je opredeljen v 9.1 točki javnega razpisa in
II. poglavju Navodil za prijavo na javni razpis.
7. Upravičeni stroški
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo na
osnovi standardne lestvice stroškov na enoto, skladno
s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 ter dokumentacijo javnega razpisa.
Upravičeni stroški javnega razpisa so določeni v
okviru naslednjih standardnih stroškov na enoto:
– standardni strošek na enoto za vodenje in koordiniranje projekta s strani pedagoškega mentorja iz visokošolskega zavoda (enota je urna postavka);
– standardni strošek na enoto za podporno strokovno osebje za sodelovanje pri projektu na visokošolskem
zavodu (enota je urna postavka);
– standardni strošek na enoto za strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja pri prvem ali
pri drugem(ih) partnerju(jih) (enota je urna postavka);
– standardni strošek na enoto za denarno spodbudo študentu (enota je urna postavka).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je
dne 27. 1. 2017 sprejelo Metodologijo za določitev višine
standardnega stroška na enoto za izvajanje programa
»Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – »Študentski
inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018« –
(ŠIPK), št. 5440-13/2016-18. Na podlagi te metodologije
so bili izračunani pavšalni zneski na programu, in sicer:
– za vodenje in koordiniranje na projektu s strani
pedagoškega mentorja se visokošolskemu zavodu povrnejo stroški na podlagi standardnega stroška na enoto
(ura), ki znaša 20,00 EUR/uro; vendar največ do 40 ur
na mesec oziroma največ 800,00 EUR na mesec za
posamezen projekt;
– za podporno strokovno osebje za sodelovanje na
projektu pri visokošolskem zavodu se povrnejo stroški
na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 12,00 EUR/uro, vendar največ 8 ur na mesec oziroma največ 96,00 EUR na mesec za posamezen projekt;
– za sodelovanje strokovnih sodelavcev na projektu iz lokalnega/regionalnega okolja pri prvem
ali pri drugem(ih) partnerju(jih) se povrnejo stroški
15,00 eur/uro, vendar največ v obsegu 10 ur na mesec
oziroma največ 150,00 EUR na mesec za prvega partnerja in za drugega(e) partnerja(e) skupaj. V primeru,
da na projektu sodeluje samo prvi partner iz negospodarske organizacije iz lokalnega/regionalnega okolja, se
prvemu partnerju povrnejo stroški v višini največ 10 ur
na mesec oziroma največ 150,00 EUR na mesec v
okviru posameznega projekta. V primeru, da na projektu sodeluje(jo) tudi strokovni sodelavec(ci) drugega(ih)
partnerja(ev) organizacij(e) z družbenega področja in/ali
organizacija(e) z gospodarskega področja, se prvemu
partnerju povrnejo stroški na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), vendar največ 7 ur na mesec oziroma največ 105,00 EUR na mesec, za vključene(ga)
strokovne(ga) sodelavca(e) drugega(ih) partnerja(ev)
pa največ 3 ure na mesec oziroma največ 45,00 EUR
na mesec;
– za vključitev posameznega študenta v projektne aktivnosti se izplača denarna spodbuda na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša
9,00 EUR/uro, vendar največ 40 ur na mesec oziroma
največ 360,00 EUR na mesec.
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Upravičene stroške se uveljavlja z zahtevkom za
sofinanciranje na podlagi poročil, iz katerih so razvidne
izvedene aktivnosti vključenih v projekt. Ob zaključku
projekta je visokošolski zavod dolžan predložiti končno
poročilo, ki bo vsebovalo poročilo o doseženih ciljih,
skladno s projektnim predlogom v vlogi. Podrobnejšo
vsebino poročanja in zahteve v zvezi z uveljavljanjem
upravičenih stroškov predpiše sklad v Navodilih sklada
o izvajanju projektov.
Dokazila za upravičenost stroškov operacije so:
– pogodba o zaposlitvi ali drug pravni akt;
– poročilo o izvedenih aktivnostih (študent, podporno strokovno osebje, pedagoški mentorji in strokovni
sodelavci iz lokalnega/regionalnega okolja);
– končno poročilo o doseženih ciljih;
– partnerski sporazum o sodelovanju pri izvajanju
projekta (v nadaljnjem besedilu: partnerski sporazum).
Sklad z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o
sofinanciranju izvajanja projektnih aktivnosti (v nadaljnjem besedilu: pogodba). Na podlagi podpisane pogodbe prijavitelj sklene partnerske sporazume, s katerimi
se urejajo medsebojni odnosi, pravice in obveznosti
med partnerji v zvezi z izvajanjem in sofinanciranjem
projektnih aktivnosti. Prijavitelj mora skladu predložiti
partnerske sporazume predvidoma v roku enega meseca od prejema sklepa o izboru.
Neupravičene aktivnosti pri izvajanju projektov so
naslednje:
– izvedene aktivnosti pred začetkom obdobja upravičenosti stroškov;
– izvedene aktivnosti v okviru rednih študijskih obveznosti (npr. opravljanje študijske prakse, opravljanje
aktivnosti v okviru rednega študijskega procesa ipd.);
– opravljanje rednih delovnih nalog oziroma prevzemanje delovnih nalog;
– izvedene aktivnosti, ki niso v skladu z namenom
javnega razpisa;
– izvedene aktivnosti, ki se neposredno nanašajo
na projekt in za katere je visokošolski zavod že prejel
sredstva iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega financiranja).
Neupravičene aktivnosti pri izvajanju projektov
bodo natančneje obrazložene v Navodilih sklada o izvajanju projektov.
8. Način predložitve vloge in rok za oddajo
Vloga mora biti v celoti izpolnjena in oddana na
obrazcih, ki se nahajajo na spletni strani sklada, in mora
vsebovati:
– Prijavni obrazec: Podatki o prijavitelju in skupnem
številu prijavljenih projektov
– Priloga k prijavnemu obrazcu: Podatki o projektu/ih na ravni samostojnega visokošolskega zavoda oziroma posameznega visokošolskega zavoda
– Obrazec št. 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 2: Izjava organizacije iz negospodarstva oziroma organizacije z družbenega ali gospodarskega področja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev
javnega razpisa
– Obrazec št. 3: Izjava zakonitega zastopnika o
sodelovanju strokovnega sodelavca s prvim/drugim partnerjem
– Obrazec št. 4: Oprema prijave
Vsebina razpisne dokumentacije in podrobnejši
opis načina prijave in postopka oddaje vloge je opredeljen v I. in II. točki Navodil za prijavo na javni razpis.
Prijavitelj lahko vlogo pošlje po pošti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljublja-
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na ali pa jo odda osebno v vložišču sklada, in sicer v
poslovnem času (vsak dan od 9. do 14.30, v sredo do
16. ure in v petek do 13. ure), najpozneje na zadnji dan
roka za oddajo vloge.
Roki za oddajo vlog so najkasneje do:
za prvi rok: od dneva objave v Uradnem listu RS do
vključno 4. 5. 2017 do 14.30,
za drugi rok: od 1. 10. 2017 do vključno 25. 10.
2017 do 16. ure.
Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno
ali po pošti) do vložišča sklada prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete.
Vloga je objavljena na spletni strani sklada: www.
sklad-kadri.si. Prijavitelj mora vlogo izpolniti elektronsko.
Pri izpolnjevanju mora prijavitelj slediti sprotnim navodilom v obrazcu. Izpolnjen obrazec je treba poslati na
sklad v tiskani obliki ter elektronsko na naslov: sipk@
sklad-kadri.si in s klikom na gumb »Pošlji po e-pošti«.
Če prijavitelj vloge ne pošlje elektronsko, mora vlogi, ki
jo odda v papirni obliki, priložiti obrazec tudi na podatkovnem nosilcu (CD-ROM, DVD-ROM ali USB-ključ).
Podrobneje je način predložitve vloge opredeljen v Navodilih za prijavo na javni razpis v II. točki.
V primeru neskladja podatkov med prejeto vlogo v
tiskani obliki in prejeto vlogo v elektronski obliki, bo sklad
upošteval kot relevantno vlogo v tiskani obliki, ki je podpisana in žigosana s strani odgovorne osebe prijavitelja.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z vidno
oznako: »Ne odpiraj – Vloga za JR ŠIPK 2016-2018 –
1./2. odpiranje«. Vloge morajo biti označene s polnim
nazivom in naslovom prijavitelja.
Vloge, ki ne bodo predložene v roku ali ne bodo
ustrezno označene, bodo s sklepom zavržene.
V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji pozvani k
dopolnitvi. Zaradi lažje obravnave dopolnitev vlog priporočamo, da je dopolnitev vloge oddana v zaprti ovojnici
z vidno oznako: »Ne odpiraj – dopolnitev za JR ŠIPK
2016-2018 – 1./2. odpiranje« ter označena z nazivom
prijavitelja.
9. Obravnava vlog, obveščanje o njihovi ustreznosti
in postopek izbora
Odpiranje vlog bo dne 5. 5. 2017 ob 10. uri (1. odpiranje) oziroma dne 27. 10. 2017 ob 10. uri (2. odpiranje)
v prostorih Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Za odpiranje vlog je
zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani odgovorne osebe sklada. Odpiranje vlog je praviloma javno.
Ne glede na to lahko komisija odloči, da odpiranje ne bo
javno, če bo število prejetih vlog veliko.
Strokovna komisija bo odprla samo v razpisanem
roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice z vlogami, in sicer po vrstnem redu, kot so prispele.
Podrobneje je postopek ugotavljanja popolnosti vlog
(formalna popolnost) opredeljen v Navodilih za prijavo
na javni razpis v II./2. točki.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje,
katerih vloge ne bodo formalno popolne. V postopku dopolnjevanja vloge ni dovoljeno dopolnjevati in spreminjati tistih elementov vloge, ki bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev vloge glede na preostale vloge, ki jih je sklad
prejel v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev
vlog bo 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji skladno s pozivom ne bodo
dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Strokovna komisija si pridržuje pravico, da v primeru nejasnosti prijavitelja pozove tudi k dodatnim pojasnilom. Ob morebitnih nejasnih oziroma nepopolnih
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podatkih v vlogi prijavitelja, se prijavitelja pozove k posredovanju pojasnila. Vloga, ki vsebuje nejasne oziroma
nepopolne podatke, in jih prijavitelj tudi na poziv strokovne komisije ustrezno ne pojasni, se zavrne. Zavrne se
tudi prijava, ki vsebuje lažne informacije.
Strokovna komisija bo nato opravila strokovni pregled projektov v formalno popolnih vlogah, ter jih ocenila
na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu
oziroma Navodilih za prijavo na javni razpis. Vsak projekt bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije.
Če se bosta oceni razlikovali za več kot 10 točk, bo
projekt ocenil še tretji ocenjevalec po izboru komisije.
Ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja najbližjih
dveh ocen.
Preverjanje izpolnjevanja določenih razpisnih pogojev se lahko opravi tudi v fazi preverjanja formalne
popolnosti vlog, če to pripomore k ekonomičnosti izvedbe postopka.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo
izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo
z vlogo zbrali višje število točk, pri čemer mora projekt
doseči vsaj 54 točk. V kolikor bo višina sofinanciranja
pozitivno ocenjenih vlog višja, kot je razpoložljivih sredstev, bodo izbrane tiste vloge z najvišjim številom točk,
in sicer do porabe razpoložljivih sredstev.
9.1 Vrstni red izbora prijaviteljev
V primeru, da razpoložljiva sredstva, ki so določena v 6. točki tega razpisa, ne omogočajo sprejetja
vseh projektnih predlogov posameznih prijaviteljev, se
obravnavajo in sprejmejo projektni predlogi po vrstnem
redu glede na skupno število doseženih točk pri merilih
od 1 do 5 (točka 5. 2 javnega razpisa) in nato glede na
zaporedje, kot sledi:
1. v primeru, da bo predloženih več projektnih predlogov z enakim številom točk, se izberejo tisti, ki so pri
merilu št. 3 »Interdisciplinarnost projekta« (točka 5.2
javnega razpisa) dosegli večje število točk;
2. v primeru, da bo ob upoštevanju 1. točke še vedno več projektnih predlogov z enakim številom točk,
se izberejo projektni predlogi, ki so pri merilu št. 4
»Zagotavljanje potenciala nadaljnjega izvajanja v lokalnem/regionalnem okolju tudi po izteku sofinanciranja
projekta (trajnost)« (točka 5.2 javnega razpisa) dosegli
večje število točk;
3. v primeru, da je ob upoštevanju 1. in 2. točke še
vedno več projektnih predlogov z enakim število točk,
se izberejo projektni predlogi, ki so pri merilu št. 1.7
»Projektne aktivnosti se bodo izvajale neposredno v lokalnem/regionalnem okolju« (točka 5.2 javnega razpisa)
dosegli večje število točk.
V primeru, da bo po izvedbi zgornjih razvrstitvenih
kriterijev (od točke 1 do točke 3) še vedno več projektnih
predlogov z enakim številom doseženim točk, bo sklad o
izbiri projektnih predlogov odločil z žrebom.
V primeru, da preostanek sredstev v izbornem
postopku (pred žrebom in/ali po žrebu) ne bo zadostoval za naslednje razvrščeni projekt, se le-temu
ponudijo sredstva, v kolikor zadostujejo za vsaj 70 %
načrtovane vrednosti projekta. Prijavitelj, ki sprejme
ponudbo, se zaveže, da bo aktivnosti v okviru načrtovanega projekta izvedel v celoti. V primeru, da prijavitelj za projekt ponujenih razpoložljivih sredstev ne
sprejme oziroma je preostanek razpoložljivih sredstev
nižji od 70 % vrednosti projekta bodo sredstva ostala
nerazdeljena.
Vse informacije, navedene v vlogi, s katero se prijavitelj javlja na razpis, morajo biti resnične in morajo
ustrezati dejanskemu stanju. Če se izkaže, da je prijavitelj v predloženi vlogi navajal neresnične podatke,
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posredoval lažne, napačne ali netočne podatke v zvezi
z izvajanjem po pogodbi določenih obveznosti ter podpis
lažne izjave o izpolnjevanju pogojev, je to lahko razlog,
da sklad delno ali v celoti prekine pogodbo. Prijavitelju
se lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih sklada za obdobje 5 let.
O dodelitvi sredstev bo s sklepom odločil predstojnik sklada na osnovi predloga komisije, ki vlogo oceni
po merilih, določenih s tem javnim razpisom.
Prijavitelji bodo s sklepom predstojnika sklada oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Sklad bo z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo. V
primeru, da se prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva k
podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev in se le-ta ponudijo
prijaviteljem za naslednje najvišje uvrščene projekte, ki
so ostali neizbrani pri dodeljevanju sredstev, glede na
doseženo število točk.
10. Pritožba
Pritožba zoper sklep o odločitvi glede dodelitve
sredstev se vloži pri Javnem štipendijskem, razvojnem,
invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, in sicer v 8 dneh
od prejema sklepa. V pritožbi je treba natančno opredeliti razloge za pritožbo. Merila za ocenjevanje vlog ne
smejo biti predmet pritožbe.
O pritožbi zoper sklep odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pritožba ne zadrži podpisa
pogodb z izbranimi prijavitelji.
11. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo z Navodili za prijavo
na javni razpis lahko prijavitelj dobi na spletni strani:
http://www.sklad-kadri.si.
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom
lahko prijavitelji dobijo na elektronskem naslovu sipk@
sklad-kadri.si najkasneje dva dni pred potekom roka za
oddajo vlog.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o programu
Prijavitelj bo dolžan zagotavljati hrambo celotne
originalne dokumentacije, vezane na projekte ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in
nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo
moral prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki
vsebujejo končne izdatke končane operacije.
Prijavitelj bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev (prihodke oziroma prilive) za program računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po
ustrezni računovodski kodi za prihodke oziroma prilive v
zvezi s programom in za vsak program posebej, tako da
je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o
operaciji nadzornim organom
Prijavitelj in partnerji v projektu so dolžni omogočiti
tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem programa, katerega sofinanciranje temelji ali se
izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani sklada, s strani ministrstva kot
posredniškega organa, organa upravljanja, organa za
potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in
evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem
besedilu: nadzorni organi).
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Prijavitelj in partnerji v projektu so nadzornim organom dolžni predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov
sofinanciranih projektov. V primeru preverjanja na kraju
samem, bo prijavitelj omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projektov ter rezultate projektov. Prijavitelj bo o izvedbi
preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen,
sklad pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na
kraju samem. Prijavitelj bo dolžan ukrepati skladno s
priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno
obveščati sklad o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri
izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU
za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na:
http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami
za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih
izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih
naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih
lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi
popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99
in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7.
2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje
finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov
in izdatkov, prijavitelji pa bodo dolžni neupravičeno
izplačana sredstva vrniti.
14. Odprti dostop do rezultatov projektov ŠIPK
Prijavitelj se zavezuje, da stvaritve, ki imajo značaj avtorskega dela in morebitne podobne stvaritve, ki
nastanejo pri izvajanju projekta, ne bodo uporabljene v
tržne namene.
Avtorska dela, študije, navodila, priporočila ter smernice in morebitne podobne stvaritve, nastale pri izvajanju
projekta, morajo biti prosto dostopne širši javnosti z objavo na spletni strani upravičenca in na spletnih straneh
ministrstva. V ta namen je prijavitelj dolžan skladu poleg
zahtevka predložiti tudi navedene stvaritve na elektronskem mediju v sistematičnem in uporabniku prijaznem
načinu, skladno z navodili sklada.
15. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Prijavitelj bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom
Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati
in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis
iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih
prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa
je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se
ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska.
Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega
zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med
izvajanjem operacije, je prijavitelj dolžan poročati sproti,
med izvajanjem operacije.
16. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Prijavitelj bo za namen spremljanja in vrednotenja
operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe
1304/2013/EU dolžan spremljati in skladu zagotavljati po-
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datke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno
s podatki po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih
bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja
operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (VI. točka Navodil za prijavo na javni razpis).
17. Zahteve glede informiranja in obveščanja
Prijavitelj je pri izvajanju projektov dolžan izpolnjevati
zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti skladno
s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in veljavnimi
Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja
vsebin na področju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani prijavitelja pomeni tudi
privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno
objavljen.
18. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Prijavitelj je dolžan zagotoviti spodbujanje enakih
možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med
osebami, ki so oziroma ki bodo vključene v izvajanje
aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti
in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom
Uredbe 1304/2013/EU.
Prijavitelj bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju
kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec
plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
19. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z
vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14,
50/14, 19/15 – odl. US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti
razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost
se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji
morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi,
bo sklad lahko domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in
drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor
se ugotovi, da prijavitelj sklada 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 informacije, ki bi jih bil v
skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko
vplivali na odločitev sklada o dodelitvi sredstev ali da je
neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu
na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaz
nivega dejanja, bo prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno
prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrest-
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mi od dneva nakazila na transakcijski račun prijavitelja
do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je
takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
21. Posledice ugotovitve dvojnega financiranja posameznega programa: dvojno uveljavljanje stroškov in
izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov
in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska
sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na
transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila sredstev v
proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje
stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za prijavitelja izgubljeni.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski
in preživninski sklad Republike Slovenije
Št. 6316-7/2017-1

Ob-1845/17

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 8. člena v zvezi s 185. členom Pravilnika o postopkih
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljevanju: pravilnik o postopkih) in v zvezi s 15. členom
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11
in 57/12 – ZPOP-1A) ter ob upoštevanju Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25 z
dne 25. 1. 2016 – UPB št. 3, št. 6319-2/2013-26 in
št. 6319-2/2013-27 z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29
z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30 z dne 10. 10. 2016,
št. 6319-2/2013-31 z dne 7. 11. 2016, št. 6319-2/2013-32
z dne 21. 11. 2016, št. 6319-2/2013-33 z dne 6. 2. 2017
in 6319-2/2013-34 z dne 23. 3. 2017, poglavje M – Znanstvene monografije (v nadaljnjem besedilu: metodologija)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij
v letu 2017
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja
znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na vseh
znanstvenih področjih, in sicer:
A. znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter
kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;
B. prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v
slovenski jezik;
C. prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;
D. digitalnih izdaj monografij.
Znanstvena monografija iz tega javnega razpisa je
po uporabi definicije iz sprejetega in veljavnega dokumenta: »Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij
v sistemu COBISS«, pod oznako (2.01), publikacija, v
kateri se znanstveno sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava neki problem, vprašanje ali predmet,
oseba ali dogodek, v enem zvezku oziroma v določenem
številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej
določenem časovnem obdobju. Publikacija mora biti recenzirana in imeti vse predpisane elemente za pridobitev
CIP in ISBN (ISMN). Sem uvrščamo tudi znanstvene
zemljevide. Znanstvenokritične izdaje vira, ki zajemajo re-

produkcijo, prepis ali prevod historičnega vira, uvrščamo
v tip 2.28, znanstvene slovarje, enciklopedije ali leksikone
pa v tip 2.6 ali 2.27. Zbornikov s konferenc, zaključnih in
drugih poročil o delu na raziskovalnih nalogah in projektih ipd. (četudi v vezani obliki) ne uvrščamo v ta tip. Prav
tako sem ne uvrščamo doktorskih disertacij, ki naknadno
izidejo kot znanstvene monografije, če v vsebini dela ni
nobenih dopolnitev/sprememb. O izjemah odloča za znanost pristojna državna institucija.
Agencija ne sofinancira:
– ponatisov znanstvenih monografij;
– ponatisov doktorskih in magistrskih del;
– zbornikov znanstvenih prispevkov na konferencah,
kongresih, simpozijih in kolokvijih;
– končnih in drugih poročil o rezultatih raziskav;
– učbenikov, priročnikov in katalogov.
3. Cilji javnega razpisa
Agencija podpira izdajanje znanstvenih monografij s
ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so:
– aktualne in temeljnega pomena za razvoj posameznega znanstvenega področja;
– pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
– pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;
– pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj
in znanstvene kulture.
4. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter
način za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa za leto 2017 znaša predvidoma 318.000,00 EUR.
Javni razpis bo realiziran v okviru proračunskih možnosti. Agencija bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbe
o sofinanciranju.
5. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij se lahko prijavijo:
– raziskovalne organizacije, vpisane v Evidenco RO
pri agenciji;
– društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti;
– založbe na področju Republike Slovenije in v zamejstvu, pri čemer se za založbe štejejo fizične ali pravne
osebe, ki so registrirane za dejavnost založništva (šifra
kategorije po SKD J58) ali imajo v aktu o ustanovitvi opredeljeno, da opravljajo navedeno dejavnost.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
6.1. Pogoji prijave prijavitelja
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– znanstvena monografija mora biti recenzirana z
najmanj dvema znanstvenima recenzijama;
– znanstvena recenzija mora biti v celoti objavljena
v sofinancirani znanstveni monografiji z imenom in priimkom recenzenta (v primeru, da je znanstvena monografija
do seznanitve prijaviteljev z rezultati javnega razpisa že
izšla, se znanstvena recenzija z imenom in priimkom recenzenta vloži v znanstveno monografijo);
– znanstvena monografija mora biti urejena in opremljena po mednarodnih bibliografskih standardih in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Republiki Sloveniji (znanstvena monografija mora imeti ustrezen CIP in
ISBN-številko oziroma vse potrebne elemente za njuno
pridobitev);
– znanstvena monografija mora biti do 31. 12. 2017
dostavljena agenciji; prevod znanstvene monografije prijavitelj dostavi agenciji do 31. 3. 2018;
– finančna konstrukcija znanstvene monografije
mora biti finančno uravnotežena na način, da so prihodki
in odhodki znanstvene monografije enaki;
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– prijavitelji si morajo prizadevati zagotoviti izdajo
znanstvenih monografij v poslovnem modelu, ki omogoča
odprt dostop do sofinanciranih digitalnih znanstvenih monografij, v skladu z veljavno strategijo odprtega dostopa;
– prijavitelji zagotavljajo oziroma se zavežejo, da
bodo zagotovili prost dostop do spletnih izdaj sofinanciranih digitalnih znanstvenih monografij;
– prijavitelj za isti namen in isto znanstveno monografijo še ni sofinanciran iz državnega proračuna na
podlagi drugih javnih razpisov in z njimi ne bo presegel
dovoljenih zneskov pomoči po pravilu »de minimis«;
– prijavitelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja;
– prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev
oziroma sredstev iz drugih virov;
– prijavitelj lahko na ta javni razpis odda samo eno
prijavo za posamezno znanstveno monografijo;
– agencija posameznemu avtorju (ali soavtorju) sofinancira eno znanstveno monografijo (v primeru, da bo
oddana prijava za posameznega avtorja, ki bo v drugi
prijavi naveden kot soavtor, se bo upoštevala prijava,
kjer bo naveden kot avtor; v tem primeru bo prijava, kjer
bo naveden kot soavtor zavrnjena; v primeru, da bo oddana prijava za posameznega avtorja (soavtorja), ki bo
v drugi prijavi prav tako naveden kot avtor (soavtor), se
bo moral opredeliti katera prijava se upošteva; v nasprotnem primeru bo agencija upoštevala prijavo, kjer so višja
zaprošena sredstva).
Pri prevodu znanstvene monografije tujega avtorja
v slovenski jezik se upoštevajo že objavljene recenzije v
publikaciji. Če tuja znanstvena monografija, ki se prevaja
v slovenski jezik, objavljenih recenzij nima, prijavitelj prijavi priloži najmanj dve znanstveni recenziji.
6.2. Pogoji za recenzenta znanstvene monografije
Recenzent znanstvene monografije je lahko slovenski ali tuji državljan, ki ima doktorat znanosti v okviru vede
prijavljene znanstvene monografije in habilitacijo v predavateljski naziv (docent, izredni profesor ali redni profesor)
oziroma ustrezen raziskovalni naziv (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik).
Recenzent znanstvene monografije zagotovi, da je
monografija znanstveno delo.
Recenzent znanstvene monografije ne sme biti v
navzkrižju interesov z avtorjem (soavtorjem) znanstvene
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monografije, in sicer ne sme biti z njim v neposrednem
sorodstvenem razmerju, zaposlitvenem ali raziskovalnem razmerju, pri čemer se za navedena razmerja upošteva definicija drugega, tretjega in četrtega odstavka
229. člena pravilnika o postopkih.
Znanstvena recenzija mora biti objavljena v sofinancirani znanstveni monografiji z imenom in priimkom
recenzenta. Recenzenti znanstvene monografije nimajo
pristojnosti recenzentov iz 225. in 226. člena pravilnika o
postopkih in se zato njihovo ime in priimek lahko objavi.
Podatki o recenzentih znanstvenih monografij in
znanstvene recenzije so sestavni del prijavne dokumentacije.
7. Ocenjevanje prijav
7.1. Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, kriteriji
ocenjevanja in točkovanje
Prijave ocenjuje strokovna komisija, ki jo s sklepom
imenuje direktor. Število članov komisije določi direktor.
Člani so lahko zunanji ali zaposleni v agenciji. Komisijo
sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Strokovna
komisija lahko po potrebi pri sprejemanju odločitev pridobi mnenje članov strokovnih teles agencije oziroma
recenzentov.
Strokovna komisija ocenjuje prijave na podlagi dveh
kriterijev, in sicer:
– A. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja),
– B. Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene
monografije.
Za ocenjevanje znanstvenih monografij po kriteriju
A. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja) se uporablja kazalnik – Kakovost objav (ocena A1 vključno
z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A′, A′′ in A1/2), po metodologiji agencije za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne
uspešnosti. Za ocenjevanje znanstvenih monografij po
kriteriju B. Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene
monografije se uporablja kazalnik Znanstvena odličnost
recenzenta znanstvene monografije (ocena A1 vključno
z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A′, A′′ in A1/2), po metodologiji agencije za
vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti. Podatki bodo upoštevani iz http://www.sicris.si
na dan zaključka razpisnega roka, tj. na dan izteka roka
za oddajo prijav.

Tabela 1: Kriteriji za ocenjevanje prijav za znanstvene monografije in največje število točk za posamezni kriterij
Kriterij

A. Znanstvena odličnost
raziskovalca (avtorja)

Kazalnik (ocena)

Kazalnik (ocena)

avtor/recenzent ima evidenčno
številko raziskovalca pri
agenciji

avtor/recenzent nima
evidenčne številke raziskovalca
pri agenciji

Točke

Kakovost objav:
– ocena A1 vključno z ločeno
obravnavo nadpovprečne
znanstvene uspešnosti v obliki
A′, A′′ in A1/2

Kakovost objav:
– slovenski avtor (ocena na
podlagi bibliografije avtorja),
– tuji avtor (ocena na
podlagi izvirnika ali podatkov
o izvirniku, znanstvenih
recenzij, osnutkov prevodov
in navedenih treh najboljših
znanstvenih del)

0,00–30,00

4,00 ≤ A1 ≤ 7,00

4,00–7,00

30,00

1,00 ≤ A1 < 4,00

1,00–3,99

20,00

0,00 < A1 < 1,00

0,01–0,99

10,00

A1=0,00

0,00

0,00
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Kriterij

Kazalnik (ocena)

Kazalnik (ocena)

Točke

B. Znanstvena odličnost
recenzenta

Znanstvena odličnost
recenzenta znanstvene
monografije:
– ocena A1 vključno
z ločeno obravnavo
nadpovprečne znanstvene
uspešnosti v obliki A′, A′′ in
A1/2

Znanstvena odličnost
recenzenta znanstvene
monografije:
– slovenski recenzent (ocena
0,00–30,00
na podlagi bibliografije avtorja),
– tuji recenzent (ocena na
podlagi navedenih treh
najboljših znanstvenih del)

4,00 ≤ A1 ≤ 7,00

4,00–7,00

30,00

1,00 ≤ A1 < 4,00

1,00–3,99

20,00

0,00 < A1 < 1,00

0,01–0,99

10,00

A1=0,00

0,00

0,00
Možno število točk 60,00

Skupna ocena je sestavljena iz vsote točk po
kriteriju A (možnih 30,00 točk) in kriteriju B (možnih
30,00 točk). Vse ocene se določijo za obdobje zadnjih
5 let.
Vsakemu avtorju/recenzentu se najprej dodeli
ocena (0,00–7,00), na podlagi katere se dodeli točke
(0,00–30,00) skladno z določili iz Tabele 1 v točki 7.1.
javnega razpisa. Če ima znanstvena monografija več
avtorjev ali recenzentov, se upošteva izračun povprečja točk (in ne povprečja ocen) vseh avtorjev ali
recenzentov (obvezna sta najmanj dva). Povprečje
točk se izračuna tako, da se sešteje točke vseh avtorjev/recenzentov in se deli s številom vseh avtorjev/recenzentov.
Za slovenske avtorje in recenzente znanstvenih
monografij, ki nimajo evidenčne številke raziskovalca
pri agenciji, strokovna komisija oceno znanstvene odličnosti poda na podlagi priloženih bibliografij avtorjev in
recenzentov. Za tuje avtorje znanstvenih monografij, ki
se prevajajo v slovenski jezik, strokovna komisija znanstvene odličnosti poda na podlagi priloženega izvirnika
ali priloženih podatkov o izvirniku, znanstvenih recenzij,
osnutkov prevodov in treh navedenih avtorjevih najboljših znanstvenih del. Za tujega recenzenta znanstvene
monografije strokovna komisija oceno znanstvene odlič-

nosti poda na podlagi navedenih treh najboljših recenzentovih znanstvenih del.
7.2. Uvrstitev v kategorije glede na dosežene točke
Posamezna prijava lahko doseže največ 60 točk.
Na podlagi doseženih točk se prijavo uvrsti v eno od
treh kategorij, in sicer:
– I. kategorija: prijave, ocenjene med 31 in 60 točkami;
– II. kategorija: prijave, ocenjene med 20 in 30 točkami;
– III. kategorija: prijave, ocenjene z manj kot 20 točkami.
Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju
uvrstijo v prvi dve kategoriji, se odobri sofinanciranje,
in sicer:
– I. kategoriji pripada 100 % delež sredstev glede
na izračunani sofinancirani znesek;
– II. kategoriji pripada 75 % delež sredstev glede na
izračunani sofinancirani znesek.
Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju
uvrstijo v III. kategorijo, se ne odobri sofinanciranja.
7.3. Normativi za izračun zneska sofinanciranja
Za izračun višine sredstev za sofinanciranje izdaje
znanstvenih monografij se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni elementi:

Tabela 2: Vrste stroškov
(A) tisk in vezava
(B) oblikovanje in računalniški prelom
(C) lektoriranje
(D) stroški prevoda monografije tujega avtorja v slovenski jezik
(E) stroški prevoda monografije slovenskega avtorja v tuj jezik
(F) lektoriranje prevoda monografije slovenskega avtorja (v tujem jeziku)

Vrednost na enoto v EUR:
0,20 EUR na avtorsko polo (a)
30 EUR na avtorsko polo (b)
40 EUR na avtorsko polo (c)
270 EUR na avtorsko polo (d)
350 EUR na avtorsko polo (e)
60 EUR na avtorsko polo (f)

Avtorska pola besedila obsega 30.000 znakov s
presledki. Kjer narava monografije nujno zahteva ilustrativno gradivo, katerega obseg vpliva na končni obseg
izdane monografije, se pri izračunu upošteva obseg
10 strani publikacije formata a5/b5 oziroma 5 strani formata a4 kot obseg ene avtorske pole.
7.4. Izračun zneska sofinanciranja
Znesek sofinanciranja se izračuna na naslednji način:
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Tabela 3: Formule za izračun zneska sofinanciranja
A. znanstvena monografija

((št. avtorskih pol × naklada × a) + (št. avtorskih pol × b) +
(št. avtorskih pol × c)) x pripadajoč % delež kategorije

B. prevod monografije tujega avtorja v slovenski ((št. avtorskih pol × d) × 70 %) x pripadajoč % delež kategorije
jezik
C. prevod monografije slovenskega avtorja v tuj ((št. avtorskih pol × e) × 70 %) x pripadajoč % delež kategorije
jezik
ali
((št. avtorskih pol × f) × 70 %) x pripadajoč % delež kategorije
D. digitalna izdaja znanstvene monografije

((št. avtorskih pol × b) + (št. avtorskih pol × c)) x pripadajoč %
delež kategorije

Opomba: Vrednost a, b, c, d, e, f pri formulah je določena v Tabeli 2 v točki 7.3.

Agencija sofinancira izdaje znanstvenih monografij
v tiskani obliki do naklade največ 300 izvodov in obsega
do 25 avtorskih pol. Sofinancirani znesek lahko znaša
največ 8.000,00 EUR na znanstveno monografijo.
Višina zneska sofinanciranja je odvisna od uvrstitve
v kategorijo (I. in II.), naklade, obsega znanstvene monografije (v avtorskih polah) ter razpoložljivih finančnih
sredstev, namenjenih javnemu razpisu.
Postopek izračuna zneska sofinanciranja za posamezno prijavo:
a) agencija najprej za vse prijave izračuna zneske
sofinanciranja po formulah iz Tabele 3 iz prvega odstavka točke 7.4.;
b) v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja
iz točke a) tega odstavka višji od zneska zaprošenih
sredstev, ki ga je prijavitelj navedel v prijavni vlogi,
se upošteva znesek zaprošenih sredstev; v primeru,
da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega
odstavka nižji od zneska zaprošenih sredstev, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega
odstavka oziroma
v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz
točke a) tega odstavka višji od 8.000,00 EUR, se upošteva znesek 8.000,00 EUR; v primeru, da je izračunan
znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka nižji od
8.000,00 EUR, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka;
c) agencija na podlagi izračuna iz točke a) tega odstavka in upoštevajoč omejitvi iz točke b) tega odstavka
(upošteva se nižjega od določenih v okviru omejitev),
določi upoštevan znesek sofinanciranja;
d) če vsota vseh (vse prijave v okviru javnega
razpisa) upoštevanih zneskov sofinanciranja preseže
razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa, se upoštevani zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo z
obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.
8. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški izdaje oziroma prevoda znanstvene monografije so tisti stroški, ki nastanejo od 1. 1.
2017 do roka oddaje dokaznega izvoda, določenega v
tem javnem razpisu.
Agencija bo izbranim prijaviteljem sofinancirala naslednje stroške:
a) znanstvene monografije ter kritične izdaje virov s
spremno študijo in komentarjem:
stroški tiska, tehnična priprava rokopisa za tisk oziroma digitalno objavo (stroški oblikovanja in računalniškega preloma), stroški lektoriranja.
b) prevod znanstvenih monografij tujih avtorjev v
slovenski jezik:
stroški prevajanja.

c) prevod znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik:
stroški prevajanja oziroma stroški lektoriranja v tujem jeziku, če je monografija že napisana v tujem jeziku.
d) digitalna izdaja monografije:
stroški priprave rokopisa za digitalno objavo, stroški
lektoriranja.
Agencija ne sofinancira avtorskih honorarjev avtorjev znanstvenih monografij.
Agencija v primeru prijave prevoda znanstvene monografije istega avtorja v več tujih jezikov sofinancira prevod le v en tuji jezik. Če je prijavljeni prevod znanstvene
monografije slovenskega avtorja le-ta že napisal v tujem
jeziku, se priznajo samo stroški lektoriranja prevoda.
9. Odločitev o dodelitvi sredstev: na podlagi izvedenega točkovanja v skladu z opredeljenimi kriteriji strokovna komisija izdela predlog finančno ovrednotenega
prednostnega seznama prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij in ga posreduje ZSA v obravnavo
in potrditev. Na podlagi predloga sklepa ZSA o izboru
prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij direktor
sprejme obrazloženi sklep o izboru prijav.
10. Način, oblika in rok za oddajo prijav
a) Tiskana prijava mora vsebovati in jo sestavljajo:
– prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2017;
– digitalno različico znanstvene monografije (z vsemi prilogami) na elektronskem nosilcu podatkov v formatu PDF (ne velja za prevode tujih avtorjev v slovenski
jezik oziroma za že natisnjene monografije (v zadnjem
primeru se priloži izvod));
– pri znanstvenih prevodih tujih avtorjev v slovenski
jezik je potrebno priložiti izvirnik tujega avtorja ali podatke o izvirniku, znanstvenih recenzij, osnutek prevoda, ki
mora biti opremljen s podatki in referencami prevajalca;
če izvirnika tujega avtorja ni možno priložiti, mora prijavitelj v prijavi navesti avtorjeve podatke, naslov in jezik
izvirnika, iz katerega se prevaja, leto in kraj izida ter ime
založbe; če tuja znanstvena monografija, ki se prevaja v
slovenski jezik ima že objavljene znanstvene recenzije,
se te upoštevajo;
– za že natisnjene znanstvene monografije slovenskih avtorjev (v letu 2017) je potrebno priložiti izvod
izvirnika;
– pogodbo avtorja s tujim založnikom (v primeru
prevoda slovenskega avtorja v tuj jezik) oziroma pisno
dokazilo, da je znanstvena monografija sprejeta v program pri tujem založniku (če bo delo izšlo v tujini);
– vsaj dve podpisani recenziji z imenom in priimkom
recenzenta znanstvene monografije;
– podpisane tri izjave recenzenta, da izpolnjujejo
zahtevane pogoje za znanstvenega recenzenta, da niso
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v konfliktu interesov in da je recenzirana monografija
znanstveno delo (obrazec ARRS-ZM-JR-REC-IZJ-2017);
– obrazec za dodeljevanje pomoči »De minimis«
ARRS-MS-JR-DP-2017 (izjava je obvezna le, če je prijavitelj gospodarska družba);
– v primeru, da je prijavitelj založba in da nima
registrirane dejavnosti založništva (šifra kategorije po
SKD J58), mora kot dokazilo predložiti akt o ustanovitvi.
b) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje
izdajanja znanstvenih monografij v letu 2017« ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo
mora prispeti na naslov agencije do vključno srede, 10. 5.
2017, do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave,
oddane priporočeno na pošto iz Slovenije in tujine, s poštnim žigom – 10. 5. 2017 do 14. ure. V vsaki ovojnici z
oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2017« je lahko le ena
prijava. Prijavitelj, ki prijavlja več znanstvenih monografij,
mora vsako prijavno vlogo poslati v ločeni ovojnici.
c) Prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2017
mora prijavitelj poslati v enem izvodu tudi v elektronski
obliki na naslov razpis-znanstvenemonografije@arrs.si,
pri čemer je za identičnost vsebine (tiskane in elektronske oblike prijavnega obrazca) odgovoren prijavitelj.
Zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc, ki ga morajo prijavitelji kot prilogo z nazivom
ARRS-ZM-JR-Prijava-2017-Priimek.doc, kjer je Priimek
priimek prvega avtorja knjige, posredovati na elektronski naslov: razpis-znanstvenemonografije@arrs.si do
vključno torka, 10. 5. 2017, do 14. ure.
d) Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v navedenem roku oddane v obeh oblikah – tiskani in elektronski.
e) V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom
in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo
na agencijo v roku, določenem v tem javnem razpisu.
Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno
priloži prijavni dokumentaciji, agencija v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.
11. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma dne 12. 5. 2017 ob 9. uri, v prostorih
Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene ovojnice.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.
13. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni
strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
14. Dodatne informacije: vse dodatne informacije
lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Aleksandri
Panič osebno ali po tel. 01/400-59-24, vsak delavnik
od 9. do 13. ure ali po elektronski pošti: aleksandra.
panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 5100-3/2017-1

Ob-1846/17

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na

podlagi 168. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16) in v zvezi z 12. in
20. 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)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo
slovenske znanosti v tujini in povezovanje
znanstvenih dosežkov v letu 2017
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo
slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih
dosežkov v letu 2017 (v nadaljevanju: javni razpis) je
sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske
znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba in povezovanje znanstvenih
dosežkov.
3. Cilji in pogoji javnega razpisa
Cilji in pogoji javnega razpisa so:
(1) Cilj 1: podpora aktivnemu sodelovanju s povabilom na dogodkih, ki jih organizirajo (soorganizacija ne
šteje) priznana mednarodna združenja, mednarodne
organizacije ali Evropska komisija. Sodelovanje lahko
poteka v obliki naslovnega predavanja, vabljenega predavanja ali vabljene udeležbe v razpravi (npr. panel).
Pri tem lahko enakopravno sodelujejo slovenski
raziskovalci iz zamejstva oziroma slovenski raziskovalci,
živeči po svetu. Ne upošteva se udeležba slovenskega
raziskovalca na mednarodni konferenci s plakatom ali
predavanjem;
(2) Cilj 2: podpora slovenskim ustanovam ali združenjem, ki na raziskovalnem področju povezujejo dejavnost slovenskih humanistov, naravoslovcev in drugih
strokovnjakov v zamejstvu, ob tem sodelujejo s tujimi
raziskovalnimi institucijami in društvi ter s svojimi znanstvenimi publikacijami oskrbujejo knjižnice in slovenske
lektorate v tujini;
(3) Cilj 3: podpora združenjem, ki obveščajo o politikah in evropski zakonodaji na področju raziskovalne
in inovacijske dejavnosti ter visokega šolstva na ravni
Evropske unije (EU) in o aktualnih razpisih EU ter skrbijo za povezovanja z evropskimi partnerji za oblikovanje
projektnih konzorcijev za raziskovalne in razvojno-tehnološke mreže;
(4) Cilj 4: spodbujanje vzpostavitve in razvoja inovativnih komunikacijskih aktivnosti za promocijo slovenske znanosti v tujini, da bi tako izboljšala razumevanje
znanosti v javnosti, pri čemer so kot inovativne komunikacijske aktivnosti opredeljene tiste, ki pomenijo novost
v načinu promocije znanosti v slovenskem prostoru in
hkrati kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje: zagotovljena pokritost vseh znanstvenih ved, zagotovljeno
komuniciranje s tujimi javnostmi, združevanje znanstvene odličnosti sodelujočih raziskovalcev z medijskimi in
komunikacijskimi znanji prijavitelja. V okviru cilja 4 javnega razpisa so podcilji javnega razpisa:
– Cilj 4.1: inovativne aktivnosti medijskih hiš oziroma tradicionalnih medijev za promocijo slovenske znanosti v tujini;
– Cilj 4.2: inovativne aktivnosti razvoja alternativnih
medijskih oziroma družbenih oblik poročanja ali predstavljanja slovenske raziskovalne dejavnosti;
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– Cilj 4.3: inovativne civilno-družbene aktivnosti za
promocijo slovenske raziskovalne dejavnosti;
– Cilj 4.4: spodbujanje vzpostavitve in razvoja globalnih platform povezovanja, ki predstavljajo inovativne
aktivnosti za promocijo slovenske znanosti v tujini preko povezovanja raziskovane skupnosti (pravne osebe
Slovencev iz slovenskega zamejstva in pravne osebe
Slovencev po svetu) ali slovenskih raziskovalk in raziskovalcev v svetu z raziskovalno skupnostjo v Republiki
Sloveniji (pravne osebe, ki delujejo na področju raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji) ali raziskovalkami in raziskovalci v Republiki Sloveniji. Namen je
ustvarjanje dolgoročno delujočih platform za mreženje,
vzpostavitev (projektnega) znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja in kroženja znanja. Dodatno je vzpodbujeno
raziskovalno medgeneracijsko sodelovanje. Prijavitelj
mora za podcilj 4.4 dodatno izpolniti tudi pogoj: povezovanje raziskovalne skupnosti iz Republike Slovenije z
raziskovalno skupnostjo ali slovenskimi raziskovalkami
in raziskovalci iz vsaj treh držav izven EU.
Prijavitelji se prijavijo le na enega izmed zgoraj navedenih ciljev oziroma podciljev.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Upravičeni prijavitelji, ki se lahko prijavijo na javni
razpis, so za:
(1) Cilj 1: raziskovalne organizacije (v nadaljevanju:
RO), ki so vpisane v evidenco RO in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri
agenciji ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom,
ki ureja področje raziskovalne dejavnosti, in s predpisi
agencije. Na razpis se lahko prijavijo tudi drugi zavodi, gospodarske družbe, zveze društev in ustanove iz
Republike Slovenije, društva, vpisana v zbirko podatkov društev pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost
in šport, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti ter pravne osebe iz slovenskega
zamejstva in Slovencev po svetu;
(2) Cilj 2: društva, zveze društev, ustanove iz Republike Slovenije;
(3) Cilj 3: društva, zveze društev;
(4) Cilj 4: RO, ki so vpisane v evidenco RO in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji ter izpolnjujejo pogoje, predpisane
z zakonom, ki ureja področje raziskovalne dejavnosti, in
s predpisi agencije. Na razpis se lahko prijavijo tudi drugi zavodi, gospodarske družbe, društva, zveze društev
in ustanove iz Republike Slovenije ter pravne osebe iz
slovenskega zamejstva in Slovencev po svetu.
Prijavitelj za izvajanje aktivnosti pooblasti odgovornega nosilca oziroma vodjo promocijske aktivnosti.
5. Kriteriji in kazalniki za izbiro prijav za sofinanciranje
V postopku izbora sofinanciranja promocije slovenske znanosti v tujini bo strokovna komisija, ki jo imenuje
direktor agencije (v nadaljevanju: strokovna komisija),
pregledala prijave. Strokovna komisija lahko po potrebi
pri sprejemanju odločitev pridobi mnenje članov strokovnih teles agencije oziroma recenzentov. Če strokovna
komisija za ocenjevanje prijav ugotovi, da prijavitelj ne
izpolnjuje pogoje za dosego izbranega cilja iz točke 3.
tega razpisa, se prijava ne uvrsti v postopek ocenjevanja, temveč se zavrne s sklepom direktorja.
Kriteriji za ocenjevanje prijav so:
– Znanstvena odličnost raziskovalcev;
– Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav;
– Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja.
Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prioritete.
Vrednotenje kriterijev na podlagi kazalnikov in meril je
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določeno v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise,
št. 6319-2/2013-25, z dne 25. 1. 2016 – uradno prečiščeno besedilo št. 3, št. 6319-2/2013-26, z dne 4. 3. 2016,
št. 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29,
z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30, z dne 10. 10. 2016,
št. 6319-2/2013-31, z dne 7. 11. 2016, št. 6319-2/2013-32,
z dne 21. 11. 2016, št. 6319-2/2013-33, z dne 6. 2. 2017
in št. 6319-2/2013-34, z dne 23. 3. 2017 (v nadaljevanju:
metodologija), ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prag za uvrstitev v sofinanciranje je najmanj 60 doseženih točk. Na podlagi skupnega števila točk za posamezno prijavo, ločeno po posameznih ciljih razpisa, bo
strokovna komisija pripravila prednostni seznam prijav
za sofinanciranje. Znanstveni svet agencije obravnava
predlog strokovne komisije. Na podlagi predloga Znanstvenega sveta agencije direktor sprejme sklep o izboru
prijav za sofinanciranje.
6. Višina sredstev javnega razpisa
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 215.000,00 EUR, od tega je predvideno za:
Cilj 1 do 30.000,00 EUR
Cilj 2 do 30.000,00 EUR
Cilj 3 do 95.000,00 EUR
Cilj 4 za podcilje:
4.1 do 20.000,00 EUR
4.2 do 15.000,00 EUR
4.3 do 15.000,00 EUR
4.4 do 10.000,00 EUR
Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva
sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem
načrtu agencije.
Strokovna komisija lahko predlaga omejitev višine
sofinanciranja v skladu z razpoložljivimi sredstvi in kakovostjo prijave.
7. Način in vrste stroškov sofinanciranja
Način sofinanciranja in druge pogoje agencija s
prijavitelji uredi s pogodbami. Prijavitelj, ki bo izvajal
promocijsko aktivnost se zavezuje, da bo na ustreznem
mestu navedel, da je sofinanciranje promocijske aktivnosti finančno podprla agencija.
Agencija sofinancira neposredne stroške izvedene
promocijske aktivnosti. Upravičeni stroški so podrobneje
določeni v metodologiji, v poglavju L.
8. Prijava na razpis
(1) Prijavitelj mora v prijavni vlogi navesti številko
cilja iz 3. točke javnega razpisa, ki ga prijavljena aktivnost naslavlja.
(2) Prijava mora na predpisanem obrazcu vsebovati predstavitev prijavitelja ter natančen opis in finančni
načrt promocijske aktivnosti, razmejeno po virih financiranja. Prav tako mora zajemati podatek o ciljni javnosti,
predvidenih neposrednih učinkih in načinu izvedbe promocije (v kolikšni meri in s kakšnimi stroški). V primeru
očitne pomote prijavitelja pri navedbi cilja iz 3. točke javnega razpisa, se prijavitelja pozove k dopolnitvi oziroma
pojasnilu o izbiri cilja.
(3) Prijavitelji, ki se prijavljajo na cilj 1, morajo k prijavni vlogi priložiti naslednja dokazila:
– kopijo vabila organizatorja na vabljeno predavanje,
– predračun mednarodnih prevoznih stroškov in
– spletni naslov mednarodnega združenja ali mednarodne organizacije.
Agencija bo v okviru cilja 1 sofinancirala prevozne
stroške za vodjo promocijske aktivnosti v višini mednarodnih prevoznih stroškov po najbolj ekonomični tarifi
(najbolj ekonomičen način vključuje upoštevanje cene
in porabe časa) in strošek višine ene dnevnice, kot je
določeno z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov
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in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list
RS, št. 140/06 in 76/08).
Pri izračunu se upoštevajo razpoložljiva finančna
sredstva. Če vsota izračunanih sredstev sofinanciranja
preseže razpoložljiva finančna sredstva, se izračunani
zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo z obsegom
razpoložljivih finančnih sredstev.
(4) Med prijavami na cilja 2 in 3 iz 3. točke javnega
razpisa bo izbrana za vsak cilj po ena prijava, ki bo dosegla najvišje število točk.
(5) Strokovna komisija pri oceni prijav na cilja 2 in 3
iz 3. točke javnega razpisa upošteva večletno odmevno
delovanje prijavitelja v preteklosti. Prijavitelji predlagajo
projektno aktivnost kot zaokroženo celoto z opredelitvijo
naslova in akronima, pod-aktivnosti, ciljev in učinkov ter
časovnice izvedbe.
(6) V okviru cilja 4 se prijavitelji prijavijo na enega
od podciljev za:
– vzpostavitev doslej neobstoječih inovativnih komunikacijskih aktivnosti oziroma
– razvoj obstoječih inovativnih komunikacijskih aktivnosti.
Prijavitelji predlagajo projektno aktivnost kot zaokroženo celoto z opredelitvijo naslova in akronima,
pod-aktivnosti, ciljev in učinkov ter časovnice izvedbe.
(7) Med prijavami na podcilje iz cilja 4 iz 3. točke
razpisa bodo izbrane prijave sofinancirane v enakem
znesku glede na število izbranih prijav in v skladu s
predvidenimi sredstvi za podcilje iz cilja 4. Med prijavami
na podcilje bodo okvirno izbrane za:
– podcilj 4.1 do dve prijavi,
– podcilj 4.2 do tri prijave,
– podcilj 4.3 do tri prijave,
– podcilj 4.4 do dve prijavi.
9. Način, oblika in rok za predložitev prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski
obliki. Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-PROM-Prijava. Obe obliki
prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko
popolnoma enaki.
9.1. Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in
žigosano v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi
s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje
znanstvenih dosežkov v letu 2017« ter z nazivom in
naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana.
9.2. Elektronsko prijavo (poimenovano ARRS-MS-
PROM-Prijava/2017-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje
promocijske aktivnosti) se odda na elektronski poštni
naslov: razpis-promocija2017@arrs.si do 8. 5. 2017 do
14. ure.
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo
v tiskani obliki prispele na naslov agencije do 8. 5. 2017
do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 8. 5.
2017 do 14. ure (poštni žig).
Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec nastopa gospodarska družba, bodo morali skladno z Uredbo Komisije (EU), št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013
in s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2015-1, z dne 9. 2. 2016 in
št. 007-7/2015-10, z dne 8. 4. 2016 predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči v okviru
pomoči de minimis ARRS-MS-JR-DP-2017.
Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki in vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis.
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Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni
razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo
dopolnil v zahtevanem roku. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte
vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni
mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži
prijavni dokumentaciji, agencija v postopku ocenjevanja
ne bo upoštevala.
10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2016 v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in v skladu s
pogodbo med izbranim prijaviteljem in agencijo.
11. Kraj, datum in čas odpiranja prijav pravočasno
prispelih prijav: komisija za odpiranje prijav bo predvidoma 10. 5. 2017, ob 10. uri, na sedežu Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve
pristojnega organa.
13. Čas, kraj in oseba, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije
http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali po tel. 01/400-59-63,
vsak delavnik od 9. do 12. ure ali na e-naslovu: spresa.
neziri@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-1871/17
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma,
ob smiselni uporabi Zakona o javnih financah in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Sklepa
o sofinanciranju dejavnosti pravnih oseb, ki delujejo na
področju spodbujanja razvoja turizma in pogodbe sklenjene med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Turistično zvezo Slovenije za leto 2017,
s katero MGRT prenaša izvedbo omenjenega razpisa na
Turistično zvezo Slovenije objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje prireditev turističnih društev
v letu 2017
1. Ime oziroma naziv in sedež subjekta, ki podeljuje
sredstva: Turistična zveza Slovenije (TZS), Miklošičeva
ulica 38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet tega razpisa
je dodelitev sredstev za prireditve turističnih društev v
letu 2017.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo
(v nadaljevanju TD), registrirano v Sloveniji, ki deluje
najmanj dve leti, to je najmanj od 31. 3. 2015 in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS.
Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru tega poziva
prijavi le eno prireditev, ki traja en dan ali največ tri dni
skupaj. Posamezna prireditev je lahko na razpis prijav
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ljena enkrat (več društev ne more prijaviti iste prireditve).
V kolikor bo društvo kandidiralo za sofinanciranje več
kot ene prireditve ali bo ena prireditev prijavljena večkrat
ali bo prijavljena prireditev trajala več kot tri dni skupaj,
bodo tovrstne prijave zavrnjene.
TD, ki je kandidiralo za sredstva v letu 2016 in ni
oddalo popolnega vsebinskega in finančnega poročila o
izvedbi prireditve 2016 (v okviru lanskega javnega razpisa) v predpisanem roku oziroma ni o tem pravočasno
obvestilo TZS, ne more kandidirati na letošnjem razpisu.
4. Merila za izbor prejemnikov sredstev
Prejemniki sredstev in višina dodeljenih sredstev
bodo odvisni od naslednjih kriterijev:
1. Vzpostavitev partnerstva
2. Značaj in vsebina prireditve
a. Opis prireditve
b. Tip prireditve
3. Tržna naravnanost (kakovost načrta trženja prireditve)
a. Promocija prireditve
b. Sejemska predstavitev
c. Objava prireditve na spletnih omrežjih TZS
4. Članstvo
a. Članstvo v TZS
b. Prijava vloge preko PORTALA TZS
c. Beleženje prostovoljskih ur prireditve na PORTALU TZS
5. Finančni načrt prireditve
TZS bo sofinancirala prireditve, ki bodo ustrezale pogojem razpisa in bodo dosegle najmanj 60 točk.
Projekti, ki bodo ocenjeni z manj kot 60 točkami, bodo
zavrnjeni. Sredstva, ki so na razpolago, se bodo delila
do porabe sredstev.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: skup
na višina sredstev, ki se na podlagi tega razpisa dodeljuje, znaša 140.000,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: sredstva, ki bodo dodeljena posameznim društvom, morajo biti porabljena v obdobju od 2. 1. 2017
do 13. 11. 2017.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za
dodelitev sredstev
Prijavitelj lahko Prijavni obrazec za kandidiranje na
razpisu izpolni s prijavo v spletno aplikacijo PORTAL
TZS – www.tzs.link, v katerega vstopa z dodeljenim
uporabniškim imenom in geslom.
Po končanem izpolnjevanju elektronske prijave,
mora prijavitelj Prijavni obrazec natisniti in ga podpisati
ter žigosati. Natisnjenemu obrazcu mora priložiti ostalo
vlogo in dokazila ter poslati na Turistično zvezo Slovenije.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je
zadnji dan roka za oddajo prijav, to je do dne 21. 4.
2017, najkasneje do 11. ure, prispela v tajništvo Turistične zveze Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana, oziroma oddana priporočeno po pošti na naslov
Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000
Ljubljana, najkasneje 21. 4. 2017. Šteje se, da je prijava
pravilno označena, če je na ovojnici označeno »Javni
razpis – Sofinanciranje prireditev turističnih društev – Ne
odpiraj«. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave
bodo vrnjene prijavitelju, zato mora biti na hrbtni strani
vsake pošiljke označen pošiljatelj.
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: ocenjevalna komisija bo z odpiranjem prijav pričela predvidoma tretji delovni dan po izteku roka za predložitev vlog
v prostorih TZS, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana.
Odpiranje ni javno.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
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Prijavitelji bodo o izboru in dodelitvi sredstev, ki
bodo dana TD, elektronsko obveščeni v roku najpozneje
30 dni od dneva, ko bo končano odpiranje prijav.
Prijavitelju, ki je pridobil pravico do sofinanciranja,
se priporočeno pošlje obvestilo s sklepom o upravičenosti do sofinanciranja. Pogodbo o sofinanciranju se
prijavitelju pošlje v podpis elektronsko na e-naslov, ki je
zapisan v vlogi. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni
od prejema e-pošte ne odzove s podpisom pogodbe, se
šteje, da je umaknil prijavo za sofinanciranje.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dobijo dodatne informacije: vse dodatne informacije v
zvezi s razpisom dobite na Turistični zvezi Slovenije, pri
strokovni službi TZS, na tel. 01/434-16-70, vsak delovnik
od 10. do 13. ure oziroma po elektronski pošti bisera.
djutovic@turisticna-zveza.si.
11. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno
dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je na voljo
na spletni strani TZS www.turisticna-zveza.si.
Turistična zveza Slovenije
Št. 430-0012/2017-2(610)

Ob-1817/17

Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v
mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu
Mestne občine Murska Sobota za leto 2017 (Uradni list
RS, št. 11/17) in Statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10 in 39/15) objavlja
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za izbiro mladinskih projektov, ki jih bo v letu 2017
sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa
Mestna občina Murska Sobota razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov za
leto 2017 ter drugih aktivnosti, ki jih bodo upravičenci –
pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega
prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni delavci
(v nadaljevanju prijavitelji) izvajali v letu 2017 na območju
Mestne občine Murska Sobota na področju mladine.
Predmet javnega razpisa so: projekti za izvajanje
letnega programa na področju dejavnosti mladih v Mestni občini Murska Sobota.
2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti
na področju delovanja mladih v Mestni občini Murska
Sobota, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na
vzpodbujanje aktivnosti ter angažiranja mladih in mladinskih organizacij v javno in družbeno življenje v Mestni
občini Murska Sobota.
Prijavitelji kandidirajo s projekti, namenjenimi otrokom in mladim do vključno 29. leta starosti na območju
Mestne občine Murska Sobota.
3. Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je podpreti projekte na področju delovanja mladih v letu 2017 v Mestni
občini Murska Sobota.
4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na ta razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izvajajo
dejavnost na področju mladinske dejavnosti:
– mladinske organizacije,
– študentske organizacije,
– pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe
javnega prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni delavci.

807

Stran

808 /

Št.

15 / 31. 3. 2017

Prijavitelji, ki se prijavljajo na javni razpis, mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na
območju Mestne občine Murska Sobota in ne sme imeti
neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine Murska Sobota, če je v preteklih letih prejel sredstva
iz proračuna Mestne občine Murska Sobota,
– svojo dejavnost izvaja na področju Mestne občine Murska Sobota,
– prijavlja projekt, ki je predmet razpisa,
– prijavlja projekt, ki je nepridobitnega značaja,
– ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,
– prijavitelj lahko z istim programom kandidira
samo na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,
– pri podaji vloge, je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list
RS, št. 69/11 – UPB),
– da se na povabilo Mestne občine Murska Sobota brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, ki jih
organizira Mestna občina Murska Sobota.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100 % sofinancirana iz drugih
sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča
ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ki imajo neporavnane obveznosti do Mestne občine Murska Sobota.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje
razpisnih pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo
imenuje župan Mestne občine Murska Sobota. Prijav
prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo razpisanih pogojev za
sodelovanje, komisija ne bo obravnavala.
6. Višina sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev v letu 2017 znaša 10.000,00 €. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko
realizacijo proračuna.
7. Prednostni razpisani kriteriji
Prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo
zadostile naslednjim kriterijem:
– prijavitelj kandidira z največ enoletnimi projekti
za otroke in mlade do vključno 29. leta starosti,
– število vključenih v projekt,
– sodelovanje v aktivnostih projekta je za udeležence brezplačno oziroma je njihov prispevek lahko le
simboličen,
– projekt presega splošno kakovostno raven svojega okolja in kaže aktualni in inovativni pristop,
– prijavitelj ima večletne izkušnje in reference.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017.
9. Vloga
Vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem
roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso
zahtevano razpisno dokumentacijo.
9.1. Obvezne priloge k vlogi:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji
– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna
registrirana dejavnost, ki ne sme biti starejša od 90 dni
(samo gospodarske družbe in samostojni podjetniki)
– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.
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9.2. Dopolnitev vloge
Komisija bo najkasneje v roku 8 dneh od odpiranja
vlog pisno pozvala vse upravičence, katerih vloge niso
bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
upravičenci ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo
zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema
pošte. Upravičenci bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi
tudi po faksu oziroma elektronski pošti.
10. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo
mora biti dostavljena na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno
do 14. 4. 2017 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani
ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga na razpis:
mladinski projekti«, na zadnji strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv ter poštni naslov (sedež). Vloge,
ki ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene prosilcem.
Vloge morajo biti natisnjene, natipkane ali čitljivo napisane v slovenskem jeziku. Vsaka prijava za posamezen
projekt mora biti v ločeni ovojnici.
Vloga se za posamezni projekt pošlje tudi v elektronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: darja.
kadis@murska-sobota.si
Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge,
ki so nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem
pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku in vloge, ki niso skladne z namenom razpisa, se zavržejo.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v
vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen dispozicije
projekta, so javni. Vlagatelj vloge zagotavlja, da so vsi
podatki, podani v vlogi na javni razpis vključno z vsemi
prilogami resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da se
predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota,
dne 18. 4. 2017.
12. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi vlagatelji
bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
13. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem
sredstev: izbrani prijavitelji, s katerimi bo Mestna občina
Murska Sobota podpisala pogodbo, morajo strokovni
službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor
nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter v
skladu z rokom, določenim v pogodbi, brez poziva občino obvestiti o realizaciji projekta s poročili in dokazili.
14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine
Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota, vsak delovni dan.
15. Dodatne informacije: dodatne informacije so na
voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po tel. 02/52516-30 – kontaktna oseba Darja Kadiš. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti
na elektronski naslov: darja.kadis@murska-sobota.si
oziroma po faksu +386/2/525-16-14.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0011/2017-2(173)
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Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
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RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in
81/16), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2017 (Uradni list RS, št. 11/17) in Statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07
– UPB, 49/10 in 39/15) objavlja Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov v MOMS
v letu 2017 s področja podpornih storitev v vzgoji
in izobraževanju ter prostem času predšolskih
in osnovnošolskih otrok
1. Namen in cilj razpisa: namen javnega razpisa je
izbor projektov in programov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok,
ki bodo na območju MOMS izvedeni v letu 2017. Cilj
javnega razpisa preko programov v šolah je omogočiti
kreativno in kvalitetno dopolnjevanje učnega načrta in
interesnih dejavnosti v okviru šole ter predšolskim in
osnovnošolskim otrokom na območju MOMS omogočiti
kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega
časa, jih spodbujati k ustvarjalnosti in zagotoviti prostočasne ter preventivne aktivnosti v prostem času in času
šolskih počitnic.
2. Predmet razpisa
Vsebinska področja:
Sklop I) Programi in projekti v šolah za učence
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov in projektov dopolnilnih in interesnih dejavnosti osnovne in glasbene šole iz MOMS. Z razpisom
želimo omogočiti kreativno in kvalitetno dopolnjevanje
učnega načrta in interesnih dejavnosti v okviru šole.
V okviru tega sklopa so samo za osnovne šole in
glasbeno šolo iz MOMS razpisane teme:
– udeležba učencev in mentorjev na predmetnih
tekmovanjih iz znanja po učnem načrtu in predmetniku osnovne in glasbene šole – programi za nadarjene
učence,
– udeležba učencev in mentorjev na tekmovanjih
ter organizacija tekmovanj in prireditev s področja interesnih dejavnosti po posameznih področjih,
– program šolske organizacije in skupnosti: Vesela
šola, bralna značka, otroški parlament, taborniki, organizacija tedna otroka, program veselega decembra …,
– sodelovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok
na razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih
področij,
– vključevanje učencev in mentorjev v mednarodno
sodelovanje preko razpisnih projektov.
– organizacija in vključevanje šolskih in predšolskih
športnih programov in tekmovanj,
– vključevanje osnovnošolskih otrok v organizirano
vadbo športne rekreacije,
– organizacija taborov,
– revije in tekmovanja glasbenih šol,
– organizacija glasbenih prireditev (koncertov, taborov in delavnic …),
– sodelovanje z drugimi šolami.
Sklop II) Programi in projekti s področja prostočasnih in aktivnosti osnovnošolskih otrok
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje prostočasnih in preventivnih programov za osnovnošolske otroke na območju MOMS, ki jih izvajajo drugi
zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, samostojni
kulturni delavci in zveze ter druge organizacije, izvajajo
z osnovnošolsko populacijo določene programe:
– izvajanje programa delavnic, taborov, tekmovanj,
prireditev, natečajev, ki ne spadajo v redni program
osnovne šole.
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Pod sklop III) Programi in projekti za predšolske
otroke
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov in projektov za predšolske otroke na
območju MOMS, ki jih izvajajo zavodi, društva, klubi,
samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organizacije za določene programe predšolskih otrok:
– sodelovanje predšolskih otrok v krožkih, interesnih dejavnostih, razpisnih natečajih za delavnice in
tabore iz različnih področij.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji morajo imeti sedež na območju MOMS in
delujejo na območju MOMS najmanj eno leto. Vsebina
vloge mora biti v skladu z namenom, s cilji in predmetom
tega javnega razpisa.
Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Sklop I)
– Osnovne šole, Glasbena šola in Vrtec, katerih
ustanoviteljica je v skladu z Odloki o ustanovitvi vzgojno-
izobraževalnih zavodov Mestna občina Murska Sobota;
Sklop II in III)
– Drugi zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki,
samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organizacije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov
izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo določene programe in so iz Mestne občine Murska Sobota,
ter niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk
proračuna Mestne občine Murska Sobota za program s
katerim kandidirajo na razpis.
3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
– vsebina vloge je v skladu z razpisanimi temami v
predmetu razpisa,
– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo
na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,
– vlagatelj se lahko prijavi z največ dvema vsebinsko različnima programa ali projekta,
– prijavljeni programi in projekti morajo biti izvedeni
med 1. 1. 2017 do 15. 12. 2017,
– vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 46/11 –
UPB2).
4. Merila za izbor vlog:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost finančne konstrukcije.
5. Okvirna višina sredstev
Orientacijska vrednost razpisa za dodatno oziroma
razširjeno dejavnost znaša do:
Sklop I) 20.000,00 EUR
Sklop II) 10.000,00 EUR
Sklop III) 15.000,00 EUR.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2017 morajo biti porabljena do 15. 12. 2017.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo popolne vloge oddati na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno 14. 4. 2017 oziroma najpozneje
ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na
hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Na prednji levi strani ovitka mora biti zapisano: »Ne
odpiraj – vloga: Sofinanciranje programov in projektov v
MOMS v letu 2017 s področja podpornih storitev v vzgoji
in izobraževanju – Sklop I, ali Sofinanciranje programov
in projektov v MOMS v letu 2017 s področja podpornih
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storitev v vzgoji in izobraževanju – Sklop II, ali Sofinanciranje programov in projektov v MOMS v letu 2017 s
področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju
– Sklop III«.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog je zaprto za
javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, dne 19. 4. 2017. V primeru nepopolnih izpolnjenih
vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala,
da jih dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte.
9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi
obveščeni o izidu javnega razpisa. Zavržene in zavrnjene bodo vse vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije,
– vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev,
– vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne
dokumentacije,
– vloge, ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril
za ocenjevanje ocenila kot neustrezna.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za
preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v
roku osem dni od prejema sklepa. Pritožba se vloži na
naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota.
Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki
je sklep izdal. Če se pošlje po pošti priporočeno, se na
dan oddaje na pošto ne šteje za dan izročitve naslovniku. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno
vložena pritožba se zavrže.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine
Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, vsak delovni dan.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije vlagatelji dobijo po telefonu vsak dan od 8. do 12. ure oziroma
po e-pošti, in sicer pri Darji Kadiš:
– tel. 02/525-16-30,
– e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0015/2017-2(620)
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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni
list RS, št. 43/10 in 62/16) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 38/12, 90/12 in 62/16) ter
na osnovi Odloka o proračunu Mestne občine Murska
Sobota za leto 2017 (Uradni list RS, št. 11/17) Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota,
objavlja
Javni razpis
za izbiro investicijskih projektov na področju
kulture, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala
Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je izbira projektov za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe de-

lovanja ljubiteljskih kulturnih društev v Mestni občini
Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS).
2. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno podpreti
nakup opreme, ki je potrebna za delovanje ljubiteljskih
kulturnih društev v MOMS.
3. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna
društva, ki imajo sedež v MOMS in so registrirana za
opravljanje dejavnosti s področja kulture ter izpolnjujejo
kriterije in zahteve iz tega javnega razpisa. Prijavitelji
lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte ali dele
teh, ki bodo realizirani v letu 2017.
Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – UPB2).
Na razpis se ne morejo prijaviti javne organizacije
oziroma javni zavodi, ki se ukvarjajo s kulturo in zasebni
zavodi na področju kulture. Upravičeni vlagatelj z istim
projektom ne more kandidirati na druge javne razpise
ali pozive MOMS.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje
razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog,
ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog
bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev,
prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev
projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, je
10.000,00 EUR. Sredstva so predvidena v proračunu
MOMS za leto 2017 na proračunski postavki 18035002
Ostali programi v kulturi, konto 4310-00 Investicijski
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.
6. Razpisni kriteriji
Prijave bodo vrednotene po naslednjih kriterijih:
– gre za opremo, ki je nujno potrebna za izvajanje
programa,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in
promociji MOMS,
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za delovanje
društev na področju kulture,
– gre za projekt, ki omogoča kakovostnejše in trajnejše delovanje društev na področju kulture,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2017. Skrajni rok
za predložitev poročila o izvedbi in zahtevka je 30. 10.
2017.
8. Rok razpisa: razpis je odprt od 31. 3. 2017 do
3. 5. 2017.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi projekta na javni razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(vključno z izjavo),
– podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta.
Prijavitelj mora do izteka prijavnega roka posredovati izpolnjeno prijavnico (dokument v Wordu) na elektronski naslov darja.potocnik@murska-sobota.si.
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo
na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do
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15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh
Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si.
10. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in
mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati
osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti s pripisom:
»Ne odpiraj – vloga: investicijski projekti 2017-kultura«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne
bodo upoštevane. V primeru, da posamezni vlagatelj
na razpis prijavlja več projektov, mora biti vsaka vloga
poslana v ločeni kuverti z ustreznimi oznakami.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji razpisa.
11. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z
oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga:
investicijski projekti 2017 – kultura« z obvezno navedbo
na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge
4. maja 2017. V primeru nepopolno izpolnjene vloge
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec
v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do
določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj
v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga s
sklepom zavržena.
Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki
so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku
razpisnega roka.
Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana
odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež sofinanciranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega
projekta.
Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis
po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko
realizacijo v proračunu.
13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v
zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali po
telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku za negospodarske dejavnosti MOMS, tel. 02/525-16-24 (Darja
Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0013/2017-2(620)
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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08,
4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10 in 62/16) in Pravilnikom o strokovnih komisijah
(Uradni list RS, št. 38/12, 90/12 in 62/16) ter na osnovi Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2017 (Uradni list RS, št. 11/17) Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja
javni razpis
za izbiro kulturnih programov, ki jih bo v letu 2017
sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je
sofinanciranje kulturnih programov (v nadaljevanju:
programov) v Mestni občini Murska Sobota (v nadalje-
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vanju: MOMS), ki jih bodo izvajalci programov realizirali
v letu 2017.
2. Razpisna področja in cilji
Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v
letu 2017 na naslednjih področjih:
– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– večzvrstna dejavnost.
Namen razpisa je sofinancirati redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, ki se ukvarjajo s kulturo in
umetnostjo ter delujejo v MOMS.
Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev
na področju kulture v letu 2017. MOMS bo sofinancirala
stroške priprave in izvedbe programov kulturnih društev,
ki jih bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2017 na območju MOMS. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje
projektov in prireditev kulturnih izvajalcev.
3. Splošni pogoji
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva na območju MOMS. Pravne osebe, ki so program
prijavile na katerikoli drug razpis MOMS oziroma imajo
drugače zagotovljena proračunska sredstva, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.
Na javni razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna
društva oziroma posamezne sekcije ali skupine v okviru
društva. Prijavitelj mora zadostiti naslednjim pogojem
na javnem razpisu:
– je registriran za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;
– ima sedež v MOMS;
– opravlja dejavnost na neprofitni osnovi;
– ima potrjen program s strani izvršnega organa
društva;
– deluje na področju kulture najmanj eno leto.
Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – UPB2).
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje
razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog,
ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog
bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev,
prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev
programov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost
razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, je 8.750,00 EUR. Sredstva so predvidena v proračunu MOMS za leto 2017 na proračunski postavki
18033002 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev,
konto 4120-00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.
6. Razpisni kriteriji
a) Kriteriji za izbor programov za vsa razpisna področja so:
– kakovost, inovativnost in ustvarjalnost predloženega programa,
– reference izvajalca, dosedanje delovanje, ki je
bilo v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhunsko, uspešno in odmevno,
– obiskanost prireditev,
– zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo programa (kadrovska, tehniška in organizacijska usposobljenost, realnost ciljev in izvedbe programa),
– kontinuiteta in večletno izvajanje programa,
– raven prijavljenega programa dosega oziroma
presega občinski nivo,
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– finančna konstrukcija in stroškovna učinkovitost.
b) Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo
tisti programi, ki jih bo MOMS na predlog strokovne
komisije uvrstila na seznam odobrenih programov za
leto 2017.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2017. Zadnji rok za
predložitev zahtevka in poročila je 1. 12. 2017.
8. Rok razpisa: razpis je odprt od 31. 3. 2017 do
3. 5. 2017.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi programa na javni razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec,
– podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju programa.
Vloga za posamezni program se pošlje tudi v elektronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: darja.
potocnik@murska-sobota.si.
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo
na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do
15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh
Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si.
10. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in
mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko
ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: kulturni programi
2017 – dejavnost«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne
bodo upoštevane. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
11. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z
oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga:
kulturni programi 2017 – dejavnost« z obvezno navedbo
na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge
predvidoma 5. maja 2017. Če se zaradi števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji
dan. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni
od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do določenega
roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom
zavržena.
Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki
so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku
razpisnega roka.
Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana
odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež sofinanciranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega
programa.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi
ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.
13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v
zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali
po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku
za negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska
Sobota, tel. 02/525-16-24 (Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0014/2017-2(620)

Ob-1821/17

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni
list RS, št. 43/10 in 62/16) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 38/12, 90/12 in 62/16) ter
na osnovi Odloka o proračunu Mestne občine Murska
Sobota za leto 2017 (Uradni list RS, št. 11/17) Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota,
objavlja
javni razpis
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2017
sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih
projektov (v nadaljevanju projekti), ki jih bodo prijavitelji izvajali v letu 2017 na področju kulture na območju
Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS).
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na
naslednjih področjih:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– knjiga in založništvo,
– na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).
Sofinanciranje kulturnih projektov je razdeljeno v
2 sklopa:
– raznovrstni kulturni projekti s področij javnega
razpisa,
– mednarodni kulturni projekti s področja sodobnega plesa.
2. Namen in cilj razpisa: namen razpisa je finančno
podpreti raznovrstne kulturne projekte, ki bodo popestrili
raznolikost kulturne ponudbe ter spodbujali aktivnosti
na področju kulture, katerih realizacija bo imela ugodne
učinke na vzpodbujanje razvoja kulture v MOMS. Cilj
razpisa je podpreti projekte na področju kulture v letu
2017, ki se bodo izvajali v MOMS in so usmerjeni v razvoj in dostopnost kulture v MOMS.
3. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje
kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebni zavodi ali
druge organizacije na področju kulture ter organizacije
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture) in fizične osebe (ki se ukvarjajo ljubiteljsko s kulturo
ali osebe s statusom kulturnega ustvarjalca za področje
profesionalne kulture), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in
posredovanjem javnih kulturnih dobrin,
– pravne osebe, ki imajo sedež v MOMS in fizične
osebe, ki imajo stalno prebivališče v MOMS,
– projekti vezani na MOMS.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Prijavitelj, ki se prijavlja na razpis, mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do MOMS, če je v preteklih letih prejel sredstva iz
proračuna MOMS,
– prijavlja projekt, ki je nepridobitnega značaja,
– prijavlja projekt, ki je predmet razpisa,
– ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,
– prijavitelj lahko z istim projektom kandidira samo
na en javni razpis v MOMS,
– da se na povabilo MOMS brezplačno vključi v
promocijske aktivnosti, ki jih organizira MOMS,
– pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list
RS, št. 69/11 – UPB2).
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo
projekte, ki bodo izvajani v letu 2017. Če prijavitelj pripravi dva ali več projektov, jih mora oddati ločeno.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100 % sofinancirana iz drugih
sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča
ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet
sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne
poravnave ali likvidacije,
– ki imajo neporavnane obveznosti do MOMS,
– za katere velja omejitev poslovanja po Zakonu
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – UPB2).
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje
razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog,
ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog
bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev,
prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev,
ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih za predmet razpisa je 21.000,00 EUR. Sredstva so
predvidena v proračunu MOMS na proračunski postavki
18033003 Sofinanciranje projektov kulturnih društev in
ustanov, konto 4120-00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in 4133-02 Tekoči transferi v
javne zavode – za izdatke za blago in storitve.
MOMS lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez
kakršnihkoli posledic razveljavi, razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev ter v primeru nezadostnega števila prijaviteljev, prerazporedi sredstva iz enega sklopa v
drugi sklop. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede
na dejansko realizacijo v proračunu.
Mestna občina Murska Sobota bo v letu 2017 sofinancirala naslednje sklope kulturnih projektov:
Oznaka

Razpisno področje

sklop 1

raznovrstni kulturni
projekti
mednarodni kulturni
projekti s področja
sodobnega plesa

sklop 2
Skupaj:

Višina razpisanih
sredstev v €
17.000,00
4.000,00
21.000,00

6. Razpisni kriteriji
a) Kriteriji za izbor projektov za vsa razpisna področja so:
– kakovost, inovativnost in ustvarjalnost predloženega projekta,
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– reference izvajalca, dosedanje delovanje, ki je
bilo v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhunsko, uspešno in odmevno,
– obiskanost prireditev,
– zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo projekta (kadrovska, tehniška in organizacijska usposobljenost, realnost ciljev in izvedbe projekta),
– kontinuiteta in večletno izvajanje projekta,
– raven prijavljenega projekta dosega oziroma presega občinski nivo,
– finančna konstrukcija in stroškovna učinkovitost.
b) Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami
in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti
projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije
uvrstila na seznam odobrenih projektov za leto 2017.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2017. Skrajni rok za
predložitev zahtevkov in poročil je 30. 10. 2017.
8. Razpisni rok: razpis je odprt od 31. 3. 2017 do
3. 5. 2017. Vloga je pravočasna, če je vložena do vključno 3. 5. 2017 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in
mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko
ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti
s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: kulturni projekt 2017«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne
bodo upoštevane. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vloga za posamezni projekt se pošlje tudi v elektronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: darja.
potocnik@murska-sobota.si.
10. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z
oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: kulturni projekt 2017« z obvezno navedbo na katero
vlogo se dopolnitev nanaša.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge
predvidoma 5. maja 2017. Če se zaradi števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji
dan. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni
od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do določenega
roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom
zavržena.
Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki
so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku
razpisnega roka.
Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana
odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež sofinanciranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega
projekta.
12. Razpisna dokumentacija: zainteresirani lahko
dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na
vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2,
vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 15.30
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in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh MOMS
www.murska-sobota.si.
13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v
zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali
po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku
za negospodarske dejavnosti MOMS, tel. 02/525-16-24
(Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-1824/17
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),
27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06
in 39/08), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju promocije
športnih društev in klubov Mestne občine Koper (Uradni

list RS, št. 20/13) in Sklepa župana št. 671-3/2017 z dne
20. 3. 2017, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje promocije športnih društev
in klubov Mestne občine Koper v letu 2017
Predmet razpisa je sofinanciranje promocije društev
in klubov na področju športa v Mestni občini Koper za
leto 2017.
1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci
športnih programov:
– registrirana športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna
društva za posamezna območja oziroma športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper,
– ki so bili izbrani za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto preteklo leto.
2. Kot pogoj za izbor za sofinanciranje morajo prijavitelji zbrati najmanj 70 točk skladno s spodnjimi kriteriji:

KRITERIJI

točke

finančno ovrednotena izvedba programa, ki izhaja iz finančnega načrta izvedbe (pri čemer
se za finančni načrt šteje zaključno finančno poročilo za preteklo leto v skladu z veljavnimi
predpisi v RS)
– od 100.000 € do 499.000 €
– od 500.000 € do 1.000.000 €
– nad 1.000.000 €
(prijavitelj prejme 20 ali 30 ali 50 točk)

do 50

2.

tradicija (leta neprekinjenega delovanja in tekmovanja prijavitelja)
– od 5 do 10 let
– nad 10 let
(prijavitelj prejme 10 ali 20 točk)

do 20
10
20

3.

medijska odmevnost (povprečno število obiskovalcev na tekmah enega izmed ligaških
oziroma drugih tekmovanj na letni ravni)
– od 50 do 150
– nad 150 do 500
– nad 500
(prijavitelj prejme 10 ali 20 ali 30 točk)

do 30

1.
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20
30
50

10
20
30
100

3. Merila javnega razpisa za določitev višine sofinanciranja
Za določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena
spodaj navedena merila. Pri tem izrecno opozarjamo,
da je možno pri merilih dobiti samo opredeljeno število
točk za posamezno pod merilo in ne sorazmerno manj (v
kolikor prijavitelj izpolnjuje navedeno merilo dobi število
točk v celoti oziroma seštevek upravičenih točk, v kolikor
ga ne, pa 0 točk).

1.

2.

MERILA

točke

množičnost na lokalni ravni (število registriranih tekmoval/k/cev športne panoge
prijavitelja v MOK, ločeno M/Ž)
– od 1 do 99
– od 100 do 299
– 300 in več
(prijavitelj prejme 10 ali 20 ali 40 točk)

do 40

razširjenost športne panoge na lokalni ravni (število klubov oziroma društev športne
panoge prijavitelja v MOK ločeno M/Ž)
– od 1 do 3
– 4 in več
(prijavitelj prejme 30 ali 10 točk)

do 30

10
20
40

10
30
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MERILA

točke

razširjenost športne panoge na mednarodni ravni (število vključenih držav v mednarodne
panožne zveze)
– od 1 do 49
– od 50 do 99
– 100 in več
(prijavitelj prejme 30 ali 20 ali 10 točk)

do 30

SKUPAJ

100

Na podlagi vrednotenja po merilih javnega razpisa
(zgornja tabela) se prijavitelju izračuna skupno število
točk. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljiva proračunska sredstva delijo z vsoto točk, ki so jih
prejeli vsi prijavitelji, ki so bili izbrani za sofinanciranje
promocije športnih društev in klubov.
Višina sofinanciranja se določi na podlagi zmnožka
števila točk in vrednosti točke.
4. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje
športnih programov iz druge točke za leto 2017 je največ
do 350.000 EUR.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena za leto 2017 skladno s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v
razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v
določenem roku ne dopolni, se zavržejo.
7. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno
pošiljko najkasneje do srede, 19. aprila 2017, na naslov
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje
promocije športnih društev in klubov Mestne občine Koper za leto 2017, št.: 671-3/2017«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene
in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo
obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v 45 dneh po zaključku
razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali
pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, 6000 Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani lahko dobijo na Uradu za družbene dejavnosti in
razvoj Mestne občine Koper (tel. 05/664-62-39).
Mestna občina Koper
Št. 302-0001/2017
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Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne
mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 55/15 – v

nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2017 (Uradni list RS, št. 10/17) in mnenja o
skladnosti sheme »de minimis« pomoči Ministrstva za finance, št. M001-5881455-2015 z dne 16. julija 2015, Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, objavlja
javni razpis
za dodelitev kreditov s subvencionirano
obrestno mero za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2017
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa so sredstva Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Intesa Sanpaolo Bank d.d. in Abanke d.d. (v nadaljnjem
besedilu: banka) in proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v letu 2017 subvencionirala obrestno mero (v nadaljevanju: krediti, kreditna
sredstva).
II. Nameni, upravičeni stroški, upravičenci, pogoji in
merila za dodelitev kreditov
II. 1. Nameni in upravičeni stroški, za katere se
krediti dodeljujejo
Krediti se dodeljujejo za materialne investicije in
za financiranje trajnih obratnih sredstev (v nadaljnjem
besedilu: projekt) na področju malega gospodarstva, in
sicer za naslednje upravičene stroške:
– stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški izdelave projektne dokumentacije za grad
njo in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov,
– stroški nakupa opreme in strojev,
– stroški nakupa materiala, trgovskega blaga in
storitev,
– davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih alinej, če ni povračljiv.
Upravičeni so zgoraj našteti stroški, nastali v obdobju od 1. januarja 2017 do vključno 22. decembra 2017.
II. 2. Upravičenci do dodelitve kreditov
Do dodelitve kreditov po tem javnem razpisu je
upravičeno:
– mikro podjetje,
– malo podjetje in
– samostojni podjetnik posameznik,
ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je v skladu z
zakonom, ki ureja gospodarske družbe, organiziran kot
gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik
(v nadaljnjem besedilu: podjetje, upravičenec). Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo določbe iz Priloge
I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L
št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 70; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 651/2014/EU), kot sledi:
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– mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot deset
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto,
ki ne presega dva milijona evrov;
– malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot petdeset
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto,
ki ne presega deset milijonov evrov.
Za določitev podatkov o podjetju, ki ima partnerska
podjetja ali povezana podjetja, se upoštevajo določbe
6. člena Priloge I Uredbe 651/2014/EU.
Do dodelitve kreditov po tem razpisu ni upravičeno
podjetje, dejavno na vsaj enem od naslednjih področij:
– ribištvo in akvakultura, kakor ju zajema Uredba
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o
skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode
iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22);
– primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,
če je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,
ali, če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
II. 3. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za dodelitev
kredita:
1. Do dodelitve kredita je upravičeno podjetje, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima registriran sedež, podružnico ali poslovno
enoto na območju Občine Tolmin,
– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči ali pomoči de minimis,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– ima poravnane vse davke in prispevke,
– ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
2. Projekt, za katerega se dodeljuje kredit, mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– projekt se izvaja na območju Občine Tolmin,
– projekt se je začel izvajati 1. januarja 2017 ali
kasneje,
– finančna konstrukcija projekta je zaprta, pri čemer podjetje 25 % stroškov projekta pokriva z lastnimi
viri sredstev.
3. Subvencija obrestne mere za kredite, odobrene
na podlagi tega razpisa, predstavlja pomoč po pravilu
de minimis, ki se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013,
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU) (v
nadaljnjem besedilu: pomoč de minimis).
Pomoč de minimis se lahko dodeli, če izpolnjuje
naslednje pogoje:
– skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ne bo presegel 200.000 evrov v katerem
koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali
namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov
je pomoč dodeljena;
– skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne bo presegel 100.000 evrov v katerem
koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali
namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov
je pomoč dodeljena;
– pomoč de minimis ne sme kumulirati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi
se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost
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pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali
sklepu Komisije;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8),
do zgornje meje, določene v zadnje navedeni uredbi;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do
ustrezne zgornje meje iz prve oziroma druge alineje
tega odstavka;
– z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne sme
biti presežena zgornja meja pomoči de minimis in intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Skladno z Uredbo 1407/2013/EU enotno podjetje
pomeni vsa podjetja, ki so med seboj vsaj v enem od
naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega
podjetja.
Kot enotno podjetje štejejo tudi podjetja, ki so v
katerem koli razmerju iz prej navedenih štirih alinej medsebojno povezana prek enega ali več drugih podjetij.
II. 4. Omejitve pri dodelitvi kreditov:
– Kredit ne sme biti namenjen izvozu ali z izvozom
povezani dejavnosti v tretje države ali države članice,
kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
– Dodelitev kredita ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
– Kredit ne sme biti namenjen za nabavo vozil za
cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni
cestni tovorni prevoz.
– Kredit ne sme biti namenjen poplačilu že obstoječih posojil ali leasing pogodb podjetja.
II. 5. Merila za dodelitev kreditov
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje in bodo skladne z nameni in upravičenimi stroški,
določenimi v tem javnem razpisu (tj. vse pravno formalno ustrezne vloge), bo Komisija za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin (v nadaljevanju:
komisija) ocenila na podlagi naslednjih meril:
Zap.
št.

Merilo

Število
možnih točk

1

Prispevek projekta k ohranjanju
/ odpiranju delovnih mest

15

2

Lastna sredstva podjetja
pri financiranju projekta

10
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Zap.
št.

Merilo

Število
možnih točk

3

Neposredni učinek projekta
na proizvodne procese podjetja
in na njihove izdelke/storitve

10

4

Vpliv projekta na okolje

20

5

Prejeta pomoč de minimis
iz občinskega proračuna
na podlagi javnih razpisov
za dodeljevanje kreditov
s subvencionirano obrestno
mero malemu gospodarstvu
v obdobju 2007-2016

10

SKUPAJ

65

Natančneje razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
III. Višina razpoložljivih sredstev: sredstva proračuna Občine Tolmin, namenjena subvenciji obrestne mere
v letu 2017, znašajo 60.000,00 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 041401 »Subvencioniranje
obrestnih mer malemu gospodarstvu«.
IV. Kreditni pogoji
Krediti se dodeljujejo pod naslednjimi pogoji:
Letna obrestna mera za kreditojemalce:
EURIBOR (6 mesečni) + 0,10 odstotna točka letno,
subvencija je že vključena.
Doba vračanja kredita:
– Krediti se za materialne investicije dodeljujejo z
dobo vračanja najmanj tri do največ deset let.
– Krediti, namenjeni financiranju trajnih obratnih
sredstev, se dodeljujejo z dobo vračanja najmanj eno
do največ tri leta.
Najvišji znesek kredita:
– Krediti se za materialne investicije dodeljujejo
največ v višini 70 % predračunske vrednosti upravičenih
stroškov investicije.
– Krediti se za financiranje trajnih obratnih sredstev
dodeljujejo največ v višini 70 % predračunske vrednosti
upravičenih stroškov obratnih sredstev.
– Ne glede na določbi iz prejšnjih dveh alinej, podjetje v letu 2017 lahko pridobi kredite za materialne investicije največ do skupne višine sto petdeset tisoč evrov
in za financiranje trajnih obratnih sredstev največ do
skupne višine petdeset tisoč evrov.
Način vračila kredita:
Kredit (glavnica) se odplačuje v mesečnih obrokih,
skladno s podpisano kreditno pogodbo. Moratorija na
vračilo kredita ni. Predčasno odplačilo kredita, namenjenega financiranju trajnih obratnih sredstev, ni možno.
Obračun in plačilo obresti:
Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
Zavarovanje kredita:
Način zavarovanja kredita za vsak posamezen primer določi banka po dogovoru s kreditojemalcem, v
odvisnosti od ocenjene tveganosti projekta in bonitete
komitenta ter upoštevaje bančno prakso. Možni načini
zavarovanja kredita so:
– hipoteka,
– depozit,
– poroštvo zavarovalnice,
– z dvema kreditno sposobnima porokoma,
– drugo.
Vsi stroški zavarovanja kredita bremenijo kreditojemalca.
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Rok koriščenja kredita:
Kreditojemalec lahko odobren kredit, na podlagi
predložitve ustrezne dokumentacije, črpa od dneva sklenitve kreditne pogodbe do vključno 22. decembra 2017.
Način koriščenja kredita:
Koriščenje kredita je dokumentarno, po predložitvi
ustreznih dokazil (predračuni, računi, ponudbe, situacije,
pogodbe ipd.), na podlagi katerih bo zagotovljena namenskost koriščenja odobrenih kreditnih sredstev.
Možna je tudi refundacija že nastalih upravičenih
stroškov materialnih investicij oziroma financiranj trajnih
obratnih sredstev pod pogojem, da se le-ta niso začela
izvajati pred 1. januarjem 2017. V tem primeru mora kreditojemalec banki poleg ustreznih dokazil (predračuni,
računi, ponudbe, situacije, pogodbe ipd.) predložiti tudi
pripadajoča dokazila o plačilu le-teh.
Nadomestila in stroški za opravljene storitve, ki
bremenijo kreditojemalca:
Nadomestila in drugi stroški kredita, ki bremenijo
kreditojemalca (nadomestilo za odobritev kredita, nadomestilo za vodenje kredita, nadomestilo za rezervacijo
neporabljenega dela kredita, nadomestilo za predčasno
odplačilo kredita, druga nadomestila in stroški), se določijo v skladu s tarifo banke.
Komitentstvo kreditojemalca pri banki ni pogoj za
dodelitev kredita.
V. Vsebina vloge in rok(i) za prijavo
Vloga za prijavo na javni razpis obsega predpisane
prijavne obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in sicer:
– Obrazec 1: »Podatki o podjetju«,
– Obrazec 2: »Podatki o investiciji/financiranju
obratnih sredstev«,
– Obrazec 3: »Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji«,
– Obrazec 4: »Izjava o kumulaciji pomoči«,
– Obrazec 5: »Izjava o povezanih podjetjih«,
– Obrazec 6: »Izjava o združitvi ali pripojitvi podjetja
in razdružitvi podjetja«.
Vlogi mora vlagatelj priložiti priloge in dokazila, ki so
navedena v razpisni dokumentaciji, in sicer na seznamu
»Dokumentacija za odobritev kredita«.
Razpisno dokumentacijo, skupaj s predpisanimi
prijavnimi obrazci in seznamom zahtevane dokumentacije za odobritev kredita, lahko zainteresirani vlagatelji
od dneva objave javnega razpisa dalje dvignejo vsak
delovni dan od 8. do 14. ure v tajništvu Občine Tolmin,
Ulica padlih borcev 2, Tolmin. Razpisna dokumentacija
je dostopna tudi spletni strani Občine Tolmin, http://www.
tolmin.si.
Izpolnjene in podpisane prijavne obrazce skupaj z
zahtevanimi prilogami morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov: Občina Tolmin,
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Vloge morajo biti
oddane v zaprti ovojnici, in sicer za investicije z oznako
»Ne odpiraj, Prijava na javni razpis – Subvencioniranje
obresti MG 2017 – investicija«, oziroma za obratna
sredstva z oznako »Ne odpiraj, Prijava na javni razpis –
Subvencioniranje obresti MG 2017 – obratna sredstva«,
in opremljene z naslovom pošiljatelja.
V primeru, da vlagatelj zaproša za dodelitev kredita
za namen investiranja in za namen financiranja obratnih
sredstev istočasno, mora pripraviti in oddati ločeni vlogi,
in sicer posebej za del, ki se nanaša na investicijo, in
posebej za del, ki se nanaša na obratna sredstva.
Vloge morajo biti, ne glede na način vložitve, na Občino Tolmin predložene v razpisnem roku, ki začne teči z
dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije, in je odprt do porabe razpoložljivih proračun-

817

Stran

818 /

Št.

15 / 31. 3. 2017

skih sredstev, namenjenih subvenciji obrestne mere v
letu 2017, oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge,
tj. do vključno petka, 24. novembra 2017, do 12. ure.
VI. Obdelava vlog
Komisija bo prispele vloge odpirala praviloma enkrat mesečno na seji, opravljeni v roku osem dni po
preteku posameznega vmesnega roka oziroma zadnjega roka za vložitev vlog. Na posamezni seji bo komisija
odprla vloge, ki bodo prispele v preteklem mesecu, in
sicer do izteka posameznega (vmesnega oziroma zadnjega) roka za vložitev vlog. Posamezen vmesni rok
za oddajo vloge je zadnji delovni dan v posameznem
mesecu znotraj razpisnega roka.
Vloge, ki prispejo po izteku razpisnega roka (to
pomeni po datumu, s katerim bodo razpoložljiva proračunska sredstva porabljena in bo objavljen na spletni
strani Občine Tolmin, oziroma po 24. novembru 2017 od
12. ure dalje), in vloge, vložene v nepravilno opremljenih
ovojnicah, se zavržejo.
Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu,
kot so bile prejete. Na odpiranju vlog komisija ugotavlja
formalno popolnost vlog. Šteje se, da je vloga formalno
popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge,
določene v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna, komisija v roku osem dni od odpiranja vlog pisno
pozove, da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je
osem dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge. Formalno nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v roku
za dopolnitev ne dopolni ali jo dopolni neustrezno,
se zavrže.
Komisija v roku osem dni od dneva izteka roka
za dopolnitev vlog opravi strokovni pregled formalno
popolnih vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo
ugotovi njeno pravno formalno ustreznost. Šteje se, da
je vloga pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogoje
in je skladna z nameni in upravičenimi stroški, določenimi v tem javnem razpisu. Vloga, ki je pravno formalno
neustrezna, se zavrne.
Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni
na podlagi meril, določenih v tem javnem razpisu.
V kolikor razpoložljiva proračunska sredstva za
subvencijo obrestne mere zadoščajo za dodelitev kreditov v celotni zaprošeni višini oziroma, skladno s Pravilnikom in IV. točko tega javnega razpisa, najvišji dopustni
višini po vseh pravno formalno ustreznih vlogah, prejetih
do izteka posameznega (vmesnega oziroma zadnjega)
roka za vložitev vlog, se ne glede na doseženo oceno,
razpisana sredstva dodelijo vsem vlagateljem pravno
formalno ustreznih vlog, in sicer po vrstnem redu, kot
so bile vloge prejete, pri čemer se krediti dodelijo v zaprošeni višini oziroma, skladno s Pravilnikom in IV. točko
tega javnega razpisa, najvišji dopustni višini, upoštevaje
pri tem v vlogi navedeno in ustrezno dokumentirano višino upravičenih stroškov.
V kolikor se v okviru postopka ocenjevanja pravno
formalno ustreznih vlog, prejetih do izteka posameznega (vmesnega oziroma zadnjega) roka za vložitev
vlog ugotovi, da razpoložljiva proračunska sredstva za
subvencijo obrestne mere ne zadoščajo za dodelitev
kreditov na način, opisan v prejšnjem odstavku, se
krediti dodelijo v zaprošeni višini oziroma, skladno s
Pravilnikom in IV. točko tega javnega razpisa, najvišji
dopustni višini, upoštevaje pri tem v vlogi navedeno in
ustrezno dokumentirano višino upravičenih stroškov,
po pravno formalno ustreznih vlogah, in sicer po vrstnem redu doseženega števila točk do porabe razpoložljivih sredstev. V primeru, da dve ali več vlog
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doseže enako število točk, ima prednost tista vloga, ki
je dosegla višje število točk po merilu pod zap. št. 1.
Če imata dve ali več vlog še vedno enako število točk,
ima prednost tista vloga, ki je dosegla višje število točk
po merilu pod zap. št. 4.
Na podlagi predloga komisije organ občinske uprave, pristojen za gospodarstvo, izda posameznemu vlagatelju sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi
pomoči de minimis. Vlagateljem bodo sklepi o dodelitvi
ali o nedodelitvi pomoči de minimis izdani v roku največ
trideset dni od dneva odpiranja vlog.
Zoper sklep o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči de
minimis je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa
kreditnih pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog,
določena v tem javnem razpisu. Župan o pritožbi odloči
v roku osem dni.
Banka bo z upravičenci, katerim bo izdan sklep
o dodelitvi pomoči de minimis, dogovorila ustrezno
zavarovanje kredita in, upoštevaje običajno bančno
prakso, sklenila kreditno pogodbo. Banka bo izvajala
nadzor nad porabo in vračanjem dodeljenih kreditnih
sredstev, po potrebi pa tudi nadzor nad njihovo izterjavo. Nadzor nad namensko porabo dodeljenih kreditnih
sredstev, vključno z dodeljeno pomočjo de minimis, ter
izvajanjem določil kreditne pogodbe bosta opravljala
tudi organ občinske uprave, pristojen za gospodarstvo,
in komisija.
Upravičenec do kreditnih sredstev in pomoči de minimis po tem javnem razpisu, pri katerem se ugotovi, da:
– kreditnih sredstev delno ali v celoti ni porabil za
namen, za katerega so mu bila dodeljena, ali
– so mu bila kreditna sredstva dodeljena na podlagi
neresničnih navedb v vlogi ali
– je kršil druga določila kreditne pogodbe,
je dolžan vrniti dodeljeno pomoč de minimis v celoti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev. Upravičenec v
teh primerih izgubi tudi pravico do pridobitve pomoči de
minimis po Pravilniku.

VII. Dodatne informacije in pojasnila
Zainteresirani vlagatelji lahko dodatne informacije in
pojasnila v zvezi z javnim razpisom dobijo:
– na Občini Tolmin, kontaktna oseba je Janja Bičič
na tel. 05/381-95-30, vsak delovni dan med 8. in 14. uro,
ali na elektronskem naslovu janja.bicic@tolmin.si;
– na Novi KBM d.d., Trg maršala Tita 14, Tolmin,
kontaktna oseba je Marjetka Krivec na tel. 05/331-71-41,
vsak delovni dan med 8. in 15.30;
– na Intesa Sanpaolo Bank d.d., Poslovalnica Tolmin, Trg maršala Tita 7, Tolmin, kontaktna oseba je Mateja Lukman Pagon na tel. 05/388-41-51, vsak delovni
dan med 8.30 in 16.30 in
– na Abanki d.d., Poslovalnica Tolmin, Mestni trg 5,
Tolmin, kontaktna oseba je Klavdija Rot na tel. 05/38108-13, vsak delovni dan med 8.30 in 12. uro ter med
14. in 17. uro.
Občina Tolmin
Št. 1220-0002/2017-202
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji), Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin
št. 16/2016) in Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2017

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov
na področju humanitarnih dejavnosti
za zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno
ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2017
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za
sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno
ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem za
leto 2017.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje
občane Občine Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo humanitarno dejavnost opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti.
Pravico do sofinanciranja programov imajo:
– humanitarne organizacije, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato,
da prispevajo k reševanju socialnih stisk in težav vsem
socialno ogroženim občanom v občini.
4.1. Merila in kriteriji za izbor
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedene kriterije:
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa v
Občini Ravne na Koroškem – 30 točk
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno
zmanjševanju in lajšanju socialnih stisk vseh socialno
ogroženih občanov v Občini Ravne na Koroškem in ne
le članov ter podpornih članov izvajalca – 30 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 1 leta
– 5 točk
od 1 do vključno 5 let – 10 točk
nad 5 let – 15 točk
– programi vključujejo pomoč občanom Občine
Ravne na Koroškem v naslednjih oblikah pomoči:
– denarna pomoč (plačilo položnic) – 30 točk
– prehrambeni paketi – 30 točk
– pomoč v obleki in obutvi – 15 točk
– vključenost socialno ogroženih občanov
– program vključuje do 10 občanov – 5 točk
– program vključuje od 10 do 50 občanov – 10 točk
– program vključuje od 50 do 100 občanov – 20 točk
– program vključuje nad 100 občanov – 30 točk.
5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov
je 16.000 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca maja
2017. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2017.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno torka, 18. 4. 2017, v zaprti kuverti v
sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji
Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne
na Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom
»Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis –
programi na področju humanitarnih dejavnosti – 2017«.
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Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 19. 4. 2017, v
pisarni Urada za operativne in splošne zadeve, Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si, od vključno petka, 31. 3. 2017.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o
sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije lahko dobite na Uradu za
operativne in splošne zadeve pri Darji Čepin, višji svetovalki III, tel. 02/821-60-22 ali GSM 031/384-137.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 014-0003/2017-3(120)

Ob-1830/17

Občina Slovenske Konjice na podlagi 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.), 6. člena Odloka o predmetu, pogojih
in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije
za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
(Uradni list RS, št. 46/10) in 28. člena Statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16
– popr.) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje programa
predšolske vzgoje in varstva
Predmet razpisa
Predmet razpisa je podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju
Občine Slovenske Konjice. Občina Slovenske Konjice
bo koncesijo podelila zasebnemu vrtcu ali zasebniku, ki
izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih
programov, kot so:
– da ima veljavno dovoljenje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje,
– da ima odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih
programov vzgoje in izobraževanja,
– da razpolaga z ustreznimi strokovnimi delavci, ki
imajo predpisano izobrazbo ter ustreznimi poslovnimi
prostori ter opremo, ki ustrezajo normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca,
– da bo izvajal izključno javno veljaven program za
predšolske otroke, ki ga sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje,
– da ima poslovni in letni delovni načrt,
– da bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program glede
na potrebe pretežnega dela uporabnikov,
– da ima izdano publikacijo za starše, s katero predstavi program, ki ga izvaja ter vsebine in metode dela,
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– da bo opravljal dejavnost za ceno programa, kot
ga določa občinski svet.
Koncesija se podeli za določen čas za obdobje 5 let
z možnostjo podaljšanja. Pričetek izvajanja koncesije je
1. 9. 2017. Koncesija se podeli za:
– en oddelek 1. starostnega obdobja
– dva oddelka 2. starostnega obdobja
– en kombinirani oddelek.
Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavi zasebni vrtec ali zasebnik, ki izpolnjuje pogoje določene za izvajanje javno
veljavnih programov. Dokazila o izpolnjevanje pogojev,
ki morajo biti priložena pri prijavi:
– veljavno dovoljenje Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje,
– odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja,
– dokazilo, da razpolaga z ustreznimi strokovnimi
delavci, ki imajo predpisano izobrazbo,
– dokazilo, da razpolaga z ustreznimi poslovnimi
prostori ter opremo, ki ustrezajo normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca,
– pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike
Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– večletni poslovni načrt in letni delovni načrt,
– izjavo, da bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov,
– izvod publikacije za starše s katero predstavlja
program, ki ga izvaja ter vsebino in metode dela,
– izjavo, da bo opravljal dejavnost za ceno programa, kot jo določa občinski svet.
Merila za izbor koncesionarja in predložitev ponudb:
1. ocena objekta, prostora in opreme do 30 točk.
Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov
za izvajanje programa, število in kvaliteta igral, velikost
in opremljenost zunanjih površin, namenjenih izvajanju
programa, varnost (tehnično varovanje), dostop in parkirna mesta.
2. nadstandardni program do 20 točk. Ocenjuje se
program, ki je obsežnejši ali kvalitetnejši, kot ga določa
predpis, ter časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot
ga predvideva dnevni program.
3. število oddelkov v posameznem okolišu do
15 točk. Ocenjuje se število oddelkov, ki jih ponudnik
nudi glede na potrebe oziroma število otrok v posameznem razpisanem obdobju. Ponudba, ki vsebuje večje
število oddelkov, kot je zahtevano, se oceni z najvišjim
številom točk, ostale ponudbe pa se ocenijo s sorazmerno nižjim številom točk.
4. predlagana lastna cena programa, izdelana po
veljavni metodologiji do 10 točk. Najugodnejša lastna
cena programa dobi najvišje število točk, ostale sorazmerno nižje število točk.
5. lokacija vrtca oziroma oddelka do 10 točk. Večje
število točk dobi ponudnik, ki bo dejavnost opravljal v
središču posameznega območja.
6. rok pričetka izvajanja javne službe do 10 točk.
Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvajanja, ki
je v razpisu določen: za vsakih 10 dni nad določenim
rokom dobi ponudnik eno točko manj.
7. pisne pozitivne reference ponudnika do 10 točk.
Šteje se, da ima ponudnik reference, če že kvalitetno
opravlja enako dejavnost. Referenco lahko da koncedent ali najmanj 10 staršev v zasebnem vrtcu (reference staršev enega vrtca se štejejo kot ena referenca).
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Kolikor ponudnik v ponudbi ne predloži dokumenta ali
navede podatka, na podlagi katerega se bo ponudba
ocenjevala, se vloga upošteva kot popolna, oceni pa
se z 0 točk.
Prednost pri izbiri ima ponudnik, ki doseže največje
skupno število točk glede na navedena merila. V primeru, da največje skupno število točk dosežeta dva ali več
ponudnikov, ima prednost pri izbiri tisti prijavitelj, ki bo
dejavnost opravljal v središču posameznega območja,
kjer so potrebe po izvajanju predmetne javne službe največje. V kolikor navedeni kriterij enakovredno izpolnjujeta dva ali več ponudnikov, ima prednost pri izbiri tisti ponudnik, katerega ponudba je bila višje točkovana glede
na merilo pod tč. 1 tega člena, kolikor navedeno merilo
enakovredno izpolnjujeta dva ali več ponudnikov, ima
prednost pri ponudbi tisti prijavitelj, katerega ponudba je
bila višje točkovana glede na merilo določeno v točki 2.
Svojo ponudbo morajo ponudniki oddati v zaprti
kuverti ter na prvi strani imeti oznako »Ne odpiraj-koncesija vrtec« in navedenega naslovnika, na zadnji strani
pa navedenega pošiljatelja. Ponudniki lahko ponudbo
oddajo v sprejemni pisarni Občine Slovenske Konjice,
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice. Kot pravočasne bodo veljale
ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine
Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, najkasneje do petka, 5. 5. 2017, do 10. ure.
Komisija v roku 30 dni po odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi postavljenih meril
oceni. Komisija o ocenjevanju izdela poročilo, ter na
podlagi ugotovitev predlaga ponudnika. Po končanem
postopku izda občinska uprava, na predlog tričlanske
strokovne komisije, odločbo o izbiri koncesionarja. Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje
predpisane pogoje, koncedent z njim sklene koncesijsko
pogodbo.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo
v sprejemni pisarni Občine Slovenske Konjice, Stari
trg 29, 3210 Slovenske Konjice, ali jo zahtevajo po e-pošti na naslovu: marija.brecl@slovenskekonjice.si. Prav
tako pa bo razpisna dokumentacija na voljo na uradni
spletni strani občine: www.slovenskekonjice.si. Informacije o javnem razpisu lahko ponudniki dobijo na Občini
Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, pri Mariji Brecl na tel. 03/757-33-70 ali Nataši Pučnik
na tel. 03/757-33-83, vsak delavnik od 9. do 12. ure.
Občina Slovenske Konjice
Ob-1832/17
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopku za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za
leto 2017 (Uradni list RS, št. 11/17) in Statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB,
49/10 in 39/15) objavlja Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis

stva

za sofinanciranje programov v letu 2017
na področjih:
A) Socialnega varstva
B) Programi Društev upokojencev
C) Posebni programi na področju socialnega var-
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D) Zdravstvenega varstva
I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in/ali neprofitnih organizacij in društev ter zavodov, ki delujejo na
področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa so:
Pod A)
1. programi humanitarnih društev in organizacij,
ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega
varstva,
2. programi za aktivno preživljanje prostega časa
otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi
počitnicami,
3. organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in
preventivni programi za delo z mladimi,
4. programi vključevanja socialne izključenosti invalidnih oseb,
5. programi za svetovanja, pomoč in rehabilitacijo
ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,
6. programi za zmanjševanja nasilja nad ženskami
in otroki,
7. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih
stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih
drog ter drugih oblik zasvojenosti.
Pod B)
1. programi Društev upokojencev za programe, ki v
bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov.
Pod C)
1. programi ki vključujejo pripravo in dostavo toplih obrokov za občane zaradi revščine, ki jih izvajajo
humanitarne organizacije, ki delujejo v javnem interesu
na področju socialnega varstva in programi Območnih
organizacij RK za zmanjševanje socialne izključenosti
občanov zaradi revščine.
Pod D)
1. programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
2. programi za promocijo zdravja v Mestni občini
Murska Sobota,
3. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za
zdrav način življenja,
4. programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih
zdravstvenih storitev.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na
javni razpis
Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki prijavijo program, ki so predmet razpisa za A ali B ali C ali D področja. Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje, da so:
1. javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih programov,
2. dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave občanov MO Murska Sobota,
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske
skupnosti,
3. organizacije za samopomoč kot prostovoljne in
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno
reševali socialne in zdravstvene potrebe svojih članov,
4. invalidske in humanitarne organizacije kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in
drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo
socialne in zdravstvene programe in storitve, utemeljene
na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih
okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
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5. druga društva in zavodi, ki izvajajo občinske
programe na področju sociale in zdravstva ali občinske
programe izboljšanja kvalitete življenja za občane MO
Murska Sobota.
6. vloga mora biti dana v skladu z Zakonom o
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – UPB2).
7. Prijavitelji se lahko prijavijo le na enem področju
razpisa, ali A ali B ali C ali D, in sicer največ s štirimi
programi.
8. Prav tako se ne bodo sofinancirali programi prijavitelju, če se je prijavil z istim programom na druge
razpise v okviru Mestne občine Murska Sobota za sofinanciranje programov.
9. Če se društvu ali organizaciji že financira isti
program iz proračuna Mestne občine Murska Sobota,
se jim program ne sofinancira, na podlagi tega razpisa.
Izvajanje programov se mora nanašati na območje
MO Murska Sobota oziroma njene občane.
III. K prijavi na javni razpis se obvezno priloži:
1. Izpolnjeno prijavo na razpis, obrazce z vsemi
zahtevanimi podatki.
2. Odločbo oziroma sklep o registraciji (od upravne
enote za društva oziroma od sodišča za ustanove in
zavode, ki so registrirani za opravljanje socialno varstvenih storitev; namesto odločbe ali sklepa o registraciji se
lahko predloži odločba o statusu društva ali organizacije,
ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in
zdravstvenega varstva).
3. Potrdilo oziroma drugo dokazilo prijaviteljev, ki
nimajo sedeža v Mestni občini Murska Sobota/potrdilo
AJPES-a ali druga dokazila, da imajo enoto v Murski
Soboti in da program izvajajo za občane Mestne občine
Murska Sobota.
4. Zaključni račun za leto 2016.
5. Seznam članov društva ali organizacije prijavitelj poda, če je število članov oziroma uporabnikov
do vključno 100. Člani in uporabniki morajo biti občani
Mestne občine Murska Sobota. Navede se priimek in
ime ter naslov stalnega bivališča, člana ali uporabnika.
6. Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da kadarkoli v času izvajanja programa, vpogleda
v seznam članov društva ali organizacije, ki imajo nad
100 članov in so občani Mestne občine Murska Sobota
in v listo prostovoljcev, ki so vključeni v program.
7. Za programe, ki se izvajajo enkrat letno kot so
strokovna predavanja, konference in drugo, prijavitelji
podajo seznam udeležencev programa oziroma listo
prisotnosti ob danem zahtevku za izplačilo odobrenih
sredstev za program.
IV. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za leto 2017 za posamezno področje so sledeča:
A) Socialnega varstva 24.400,00 EUR,
B) Programi Društev upokojencev 9.600,00 EUR,
C) Posebni programi na področju socialnega varstva 66.000,00 EUR,
D) Zdravstveno varstvo 7.000,00 EUR.
Sredstva predvidena za posamezno področje, se
lahko prerazporedijo na drugo področje, če se glede na
prijavljene programe pokaže potreba po prerazporeditvi.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2017
morajo biti porabljena v letu 2017.
VI. Merila za izbor programov
Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa lahko v skladu z javnim interesom na področju socialnega
in zdravstvenega varstva na območju Mestne občine
Murska Sobota, če je to potrebno, po prostem preudarku
ocenjuje in odloča o sofinanciranju programov.
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Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovetnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi, ki po merilih
ne dosežejo do 25 točk, se ne bodo sofinancirali. Konkretnejša merila za izbor programov bodo objavljena in
določena v razpisni dokumentaciji tega razpisa.
Merila za dodelitev sredstev
1. Programi lahko prejmejo sredstva v višini do 80 %
vseh predvidenih odhodkov programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja programa/projekta – stroški dela redno in honorarno zaposlenih ter materialni stroški, povezani z izvajanjem programa, kamor sodijo tudi stroški plačil oblik dela izven
zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja in stroški
supervizije za strokovne delavce.
3. Pri določanju višine sredstev za stroške dela upoštevala veljavne predpise oziroma cena stroškov dela za
posamezno področje.
4. Investicije ne bodo sofinancirane!
5. Materialni stroški programov se bodo krili tako, da
bo po proučitvi prijav na razpis ter zaključnih računov in
poročil o delovanju programa v preteklem letu ocenila nujen obseg materialnih stroškov programa. Pri odmeri višine sredstev se bo upoštevala nujnost posameznega stroška za izvajanje programa ter primerjava višine stroškov
na uporabnika med posameznimi istovetnimi programi.
Pri pregledu finančne konstrukcije programa se ne
bodo iz predvidenih odhodkov upoštevali tisti odhodki,
ki jih MO Murska Sobota v skladu s svojo usmeritvijo in
predpisi ne more sofinancirati. Preostali odhodki programa bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede
na njihov pomen za izvajanje programa. S pregledom
finančne konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih strokovnih ravnaj in drugih aktivnosti, s katerimi program
dosega zastavljene cilje, bo na osnovi meril določena
višina sredstev, ki jih bo MO Murska Sobota zagotovila
za izvedbo programa. Na osnovi odmerjenega obsega
sredstev bo izvajalec programa s pogodbo pooblaščen
in zadolžen za čim bolj racionalno uporabo sredstev
in to na način, ki bo omogočal izvedbo prijavljenega
programa.
VII. Način sofinanciranja programov
O dodelitvi sredstev na predlog komisije, odloči direktor mestne uprave, ki izda sklep o dodelitvi sredstev.
Zoper sklep je v osmih dneh možno vložiti pritožba. O
pritožbi odloča župan. Odločitev župana je dokončna.
Na podlagi sklepa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov za leto 2017:
a. izvajalcem programov, katerih programi bodo
prejeli do vključno 3.500,00 EUR, bodo sredstva nakazana enkrat letno, po izstavitvi zahtevka za nakazilo sredstev. K zahtevku morajo biti priložena dokazila
(računi ali druge enakovredne knjigovodske listine) za
odobreni program, v skladu z veljavno zakonodajo.
b. izvajalcem programov, katerih programi bodo
prejeli več kot 3.500,00 EUR, bodo sredstva nakazovana mesečno po dvanajstinkah odobrenega programa,
po izstavitvi zahtevka s strani izvajalca programa za
nakazilo za posamezni mesec v letu 2017. K zahtevku
morajo biti priložena dokazila (računi ali druge enakovredne knjigovodske listine) za odobreni program, v skladu
z veljavno zakonodajo.
VIII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe:
a. Ponudniki morajo ponudbo oddati na obrazcu
2017 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva in zdravstvenega
varstva na območju Mestne občine Murska Sobota za
leto 2017, za sofinanciranje programov – program pod
točko A ali B ali C ali D.«
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a. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo (Obrazec 2017) na vložišču Mestne občine Murska
Sobota, Kardoševa 2, pritličje, vsak delavnik od 9. do
12. ure, pri Manueli Hochstetter ali na spletni strani
Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delavnik med 9. in 12. uro
na Oddelku za negospodarske dejavnosti, tel. 02/52516-29, mag. Rofina Bernjak.
b. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki je potrebno
poslati v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
Na kuverto se zalepi obrazec »Oprema vloge«, ki
je del razpisne dokumentacije.
d. Rok za oddajo ponudb je 26. 4. 2017.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je
zadnji dan roka za oddajo do 13. ure oddana na vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2 – pritličje
ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
1. Nepravočasno ali nepravilno označene ponudbe
bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne
bodo oddane na predpisanem obrazcu.
Program je potrebno, skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v kuverti, označeni na način, predpisan
v točki VIII/b. Ponudbe z več programi so lahko oddane
v eni kuverti.
2. Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pričela dne 3. maja 2017.
3. Odpiranje bo na Mestni občini Murska Sobota in
ne bo javno.
4. Ponudniki bodo o izboru programov, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Murska Sobota, obveščeni v
roku 45 dni od dneva, ko bo končano odpiranje ponudb.
e. Posebni pogoji:
1. Mestna občina Murska Sobota si pridružuje pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev, v kolikor na
razpis ne bodo prijavljeni ustrezni programi.
2. Da se na povabilo Mestne občine Murska Sobota, brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, ki jih
organizira Mestna občina Murska Sobota.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-9/2017-3
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Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, in 14/13
– popr.), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu
Občine Sežana za leto 2017 (Uradni list RS, št. 1/16) ter
Odloka o spremembah – 1 Odloka o proračunu Občine
Sežana za leto 2017 (Uradni list RS, št. 33/16) Občina
Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki
niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna
Občine Sežana za leto 2017 – Sredstva
za enkratne finančne pomoči 2017
(v nadaljevanju razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Sežana,
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa
Programi (dejavnosti) oziroma projekti (največ dva na
izvajalca) med katere sodijo udeležba na večjih prireditvah,
proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaja knjig, brošur
ter zvočnih zapisov, nakup oziroma posodobitev opreme,
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izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij ipd. in
pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter življenja, dostopnosti storitev in prepoznavnosti Občine Sežana.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev:
3.1 Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci
programov oziroma projektov:
– fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo
stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine
Sežana;
– druge fizične in pravne osebe, organizirane v
obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov,
če se programi oziroma projekti pretežno nanašajo ali
se odvijajo na območju Občine Sežana.
3.2. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– prijavitelji, ki so za prijavljeni program oziroma
projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Sežana oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2017
kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Sežana;
– gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna
združenja, podružnice tujih podjetij in druge osebe po
Zakonu o gospodarskih družbah.
4. Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe oziroma projekte, ki so predmet razpisa;
– da imajo stalno prebivališče oziroma sedež na
območju Občine Sežana oziroma izvajajo programe ozi-
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roma projekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na
območju Občine Sežana;
– da programi oziroma projekti omogočajo vključevanje ali uporabo članov oziroma uporabnikov iz Občine
Sežana;
– da prijavljeni programi oziroma projekti niso bili
sofinancirani iz proračuna Občine Sežana za leto 2017
in tudi ne bodo prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis
Občine Sežana za leto 2017;
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire
financiranja;
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na področju, za katerega se
prijavljajo;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske
pogoje za delo;
– da v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) neposredno odgovorna oseba za vodenje poslov, zastopanje ali zakonito poslovanje društva ni funkcionar
Občine Sežana ali družinski član tega funkcionarja.
Funkcionar ali njegov družinski član je lahko zgolj
član društva ali član organa društva, ki ni neposredno
odgovoren za vodenje in zastopanje društva v pravnem prometu.
5. Merila za vrednotenje programov oziroma projektov so:

–

PREGLEDNOST – cilji ter nameni programov oziroma projektov so jasno opredeljeni:

–

ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV OZIROMA NOSILCEV programov oziroma projektov iz Občine
Sežana:
– 1–30 aktivnih članov oziroma nosilcev:
– 31–50 aktivnih članov oziroma nosilcev:
– nad 50 aktivnih članov oziroma nosilcev:

5 točk,
10 točk,
15 točk;

–

ŠTEVILO UPORABNIKOV iz Občine Sežana:
– 1–100 uporabnikov:
– 101–1000 uporabnikov:
– nad 1000 uporabnikov:

5 točk,
10 točk,
15 točk;

–

PROMOCIJA – programi oziroma projekti prispevajo k prepoznavnosti občine:

do 20 točk;

–

KVALITETA IN REALNOST – programi oziroma projekti so kvalitetni in realno izvedljivi:

do 20 točk;

–

INOVATIVNOST – programi oziroma projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih
programov oziroma projektov ter vsebujejo drugačen pristop:

do 10 točk;

–

SODELOVANJE – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator ali
soorganizator je Občina Sežana:

do 10 točk;

–

REFERENCE – redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem obdobju:

–

DELEŽ LASTNIH SREDSTEV – za izvedbo programov oziroma projektov imajo izvajalci
– 50–60 % lastnih sredstev:
– 61–70 % lastnih sredstev:
– 71– 80 % lastnih sredstev:
– več kot 80 %:
6. Višina razpisanih sredstev: višina razpisanih sredstev je zagotovljena na proračunski postavki
040321 – Sredstva za enkratne finančne pomoči in
znaša 26.000,00 EUR.
7. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2017, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Prijavitelj
mora Občini Sežana najkasneje do 28. 2. 2018 podati
finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi prijavljenega
programa oziroma projekta.

do 5 točk;

do 5 točk;
5 točk,
10 točk,
15 točk,
20 točk.
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8. Razpisni rok: rok, do katerega morajo biti oddane prijave, prične teči naslednji dan po objavi razpisa v
Uradnem listu RS. Razpis je odprt do porabe sredstev,
vendar najdlje do vključno 31. 10. 2017. Prijave, ki ne
bodo oddane pravočasno (do 31. 10. 2017), ne bodo
obravnavane. Prav tako ne bodo obravnavane prijave,
ki bodo na razpis prispele pravočasno, vendar po porabi
za razpis zagotovljenih sredstev.
9. Oddaja in dostava prijav
Prijava mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora
vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.
Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Prijava mora biti
v zapečateni ovojnici opremljena z izpisom na prednji
strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis Sredstva za
enkratne finančne pomoči 2017«. Na hrbtni strani mora
biti naslov pošiljatelja.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z
vsemi pogoji ter merili razpisa.
V kolikor posamezni prijavitelj predloži več prijav,
mora za vsak posamezni program oziroma projekt
izpolniti ločen obrazec in ga posredovati v svoji, pravilno označeni ovojnici.
10. Odpiranje in obravnava prijav ter obveščanje
o izboru:
– postopek javnega razpisa bo vodila komisija,
imenovana s sklepom župana Občine Sežana;
– komisija bo obravnavala pravilno označene prijave enkrat mesečno, in sicer med 1. in 8. v mesecu,
pri čemer bodo obravnavane tiste prijave, ki bodo na
Občino Sežana prispele od prvega do zadnjega dne
v preteklem mesecu oziroma v več preteklih mesecih,
če se komisija v posameznem mesecu zaradi objektivnih razlogov ni sestala;
– v primeru nepopolnih prijav bodo prijavitelji pozvani, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolnijo
prijavo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo v
roku dopolnili, se zavržejo. Za nepopolno prijavo se
šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija;
– komisija lahko naknadno zahteva še predložitev
drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v
prijavi in priloženih obrazcih;
– komisija bo na podlagi meril predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oziroma projektov prijaviteljev. V kolikor komisija

meni, da posamezni program oziroma projekt izredno
prispeva k izboljšanju procesov in pogojev delovanja
oziroma življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev, lahko takemu programu oziroma projektu predlaga dodelitev dodatnih točk;
– o dodelitvi sredstev s sklepom odloči župan.
Zoper sklep je možna pritožba na župana. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav;
– ob posredovanju sklepa o izboru bo prijavitelj
pozvan k podpisu pogodbe, v kateri bodo podrobneje opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. V
kolikor se prijavitelj v osmih dneh od prejema poziva
nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev;
– Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le
določen del razpoložljivih sredstev;
– o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo prijavitelji obveščeni v 45 dneh po odločitvi;
– vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z
izbranimi prijavitelji;
– odpiranje prijav je nejavno.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
– prijavni obrazec,
– merila za sofinanciranje,
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– vzorec pogodbe in
– obrazec za zaključno poročilo.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska
cesta 4, Sežana, na voljo pa je tudi na spletni strani
Občine Sežana: http://www.sezana.si.
12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in
pojasnil: Lara Dušan, tel. 05/731-01-01, kabinet.zupana@sezana.si.
13. Vsebina prijave
Prijave na razpis morajo izpolnjevati naslednje
priloge:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano in žigosano izjavo, da program ni
oziroma ne bo (so)financiran iz proračuna Občine
Sežana za leto 2017,
– izjava v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– podpisano in žigosano izjavo o nezavajajočih
podatkih,
– podpisano in ožigosano pogodbo.
Občina Sežana
Ob-1849/17
Na podlagi Statuta Občine Mokronog - Trebelno
(Uradni list RS, št. 66/10 – UPB1) in Odloka o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2017 (Urad
ni list RS, št. 82/16) župan objavlja
obvestilo o javnih razpisih
Občina Mokronog - Trebelno obvešča občane
in druge zainteresirane, da objavlja naslednje javne
razpise za leto 2017:
– Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v letu 2017
– Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini
Mokronog - Trebelno za leto 2017
– Javni razpis za izbor kulturnih programov in
projektov na področju kulturne dejavnosti, ki jih bo v
letu 2017 sofinancirala Občina Mokronog - Trebelno
– Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Mokronog - Trebelno za leto 2017
– Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Mokronog - Trebelno za leto
2017
– Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Mokronog - Trebelno za leto 2017
– Javni razpis za subvencioniranje izgradnje male
komunalne čistilne naprave v občini Mokronog - Trebelno za leto 2017
Javni razpisi so objavljeni na spletni strani
http://www.mokronog-trebelno.si in v občinskem glasilu Odsev, št. 39. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 07/349-82-60.
Občina Mokronog - Trebelno
Št. 330-07/2017

Ob-1850/17

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova
(Uradni list RS, št. 98/15) ter Odloka o proračunu Občine Cankova za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16)
objavlja Občina Cankova
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javni razpis
za dodelitev državnih pomoči na področju
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Cankova za leto 2017
I. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za uresničevanje ciljev Občine Cankova na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja
kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o
dodeljevanju državnih pomoči.
Namen razpisa za dodelitev državnih pomoči za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova je uresničevanje ciljev ohranjanja
in spodbujanja razvoja kmetijstva na območju Občine
Cankova, ki so opredeljeni v poglavju II. Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014, v poglavju III.
Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU)
1407/2013 in poglavju IV. Ukrepi de minimis v skladu z
Uredbo komisije (EU) št. 1408/2013, Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Cankova za programsko obdobje 2015–2020
(v nadaljevanju: pravilnik; Uradni list RS, št. 98/15).
II. Upravičenci do pomoči in izvajalci storitev
Upravičenci do pomoči so:
Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za
mikro podjetja in so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji v primerih ukrepov po členih 14, 15 in 28 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ter v primeru ukrepa po Uredbi
komisije (EU) št. 1408/2013, oziroma v primeru ukrepa
po členu 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 zasebni
lastniki gozdov, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja
in so dejavni v gozdarskem sektorju; so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju
Občine Cankova, ter imajo v lasti ali zakupu kmetijska in
gozdna zemljišča, ki ležijo na območju Občine Cankova.
Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za
mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis
po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013 ter so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev, katera imajo v lasti
ali zakupu kmetijska in gozdna zemljišča, ki ležijo na
območju Občine Cankova ter imajo sedež na območju
Občine Cankova.
III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva za dodelitev pomoči so zagotovljena v
proračunu Občine Cankova za leto 2017 na proračunski
postavki 401105 in kontu 410217 »Kompleksne subvencije v kmetijstvu«.
Skupni znesek razpisanih sredstev po tem javnem
razpisu znaša 28.000,00 EUR in je predviden za naslednje namene:
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, skupaj: 7.000,00 EUR.
2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, skupaj:
200,00 EUR.
3. Pomoč za komasacijo kmetijskih in gozdnih zem
ljišč, skupaj: 200,00 EUR.
4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij, skupaj:
11.880,00 EUR.
5. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v dopolnilno in
nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis, skupaj:
1.220,00 EUR.
6. Podpora ohranjanju oziroma povečanju rodovit
nosti tal, skupaj: 7.500,00 EUR.
IV. Vrste ukrepov, za katere se dajejo pomoči, cilji
ukrepov, upravičeni stroški, upravičenci do pomoči pri
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posameznih ukrepih, pogoji za pridobitev pomoči ter
intezivnost pomoči
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do
njene tržne vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme
v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred divjadjo
(mreže, stebri v sadovnjakih, ob rastlinjakih …);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih
znamk.
Upravičenci do pomoči:
– so kmetijska gospodarstva (mikro podjetja), vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na
območju občine in naložbo izvajajo na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin
v občini.
Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo
investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov
to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter
dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– 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, predložena z vlogo
za pridobitev pomoči;
– ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za
oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna svetovalna služba;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do
3.000 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
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– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč
za živino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in/ali več
kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo
(pašna skupnost, agrarna skupnost …);
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, katerih naložba se izvaja na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin
v občini.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških,
kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– ponudba oziroma predračun stroškov, za katere
se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna svetovalna služba, kadar je predmet
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna
agromelioracija;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna svetovalna služba, kadar je
predmet podpore ureditev pašnika;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe
v primeru zakupa zemljišča;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do
3.000 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
UKREP 2: Pomoč za komasacijo kmetijskih in
gozdnih zemljišč
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč,
vključno s stroški pregleda.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo kmetijska oziroma gozdna
zemljišča vključena v zaokrožitev na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih/gozdnih zemljišč;
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne
strokovne svetovalne službe;
– predračun oziroma ocena upravičenih stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do
3.000,00 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijskih posevkov in za zavarovanje
živali.
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Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine in ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče
leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni
uredbi za tekoče leto,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin
v občini.
Pogoji za pridobitev:
– predložena veljavna zavarovalna polica za zavarovanje kmetijskih posevkov oziroma živali, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.
Intenzivnost pomoči:
– za zavarovanje posevkov je pomoč 25 % vrednosti oziroma upravičenih stroškov, od že odračunanih stroškov nacionalnega sofinanciranja.
– za zavarovanje živali je pomoč 25 % vrednosti
oziroma upravičenih stroškov, od že odračunanih stroškov nacionalnega sofinanciranja.
Pomoč, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
primarne kmetijske proizvodnje, ne sme preseči 65 %
stroškov zavarovalne premije.
UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v
dopolnilno in nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de
minimis
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za
naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter naložbe v dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti
predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter dopolnilne in
nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev,
s sedežem dejavnosti in naložbo na območju Občine
Cankova,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin
v občini.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo oziroma potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje
dejavnosti;
– dopolnilna in nekmetijska dejavnost se mora
izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če
je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe ali mnenje o
upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna svetovalna služba;
– račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere
se uveljavlja pomoč;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
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Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov oziroma do
3.000 EUR.
UKREP 5: Podpora ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal
Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje, kot
so opredeljeni v prvi točki 6. člena pravilnika in dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin v občini.
Upravičeni stroški:
Pomoč se dodeli za stroške:
– nakupa sredstev za zmanjšanje kislosti tal (nakup apnenčevega gnojila ipd.).
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov oziroma do
700 EUR.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Za pridobitev sredstev po tem ukrepu je potrebno
predložiti:
– vlogo za dodelitev sredstev za ta ukrep, predračun o nakupu
– dokazila o nastalih stroških: plačani račun za
nakup sredstev za zmanjšanje kislosti tal.
V. Obveznosti prejemnika sredstev in občine
Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki
Sloveniji.
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 presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti
pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan,
tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo sedmega odstavka 16. člena tega
pravilnika.
Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu za skupinske
izjeme oziroma po pravilu de minimis,
– o odobrenem znesku pomoči (skupinske izjeme
ali de minimis pomoči).
Pri odločanju o dodelitvi pomoči za posamezen
ukrep, se upoštevajo tudi še preostala določila pravilnika, ki niso povzeta v tem javnem razpisu.
VI. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja
komisija, pred izplačilom sredstev, ki jo imenuje župan.
Prav tako lahko komisija opravi nadzor v obdobju petih
let, od izplačila sredstev.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem razpisu, mora prejemnik sredstva vrniti
v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik
izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
razpisu za naslednji dve leti.
VII. Rok in način prijave
Razpis je odprt od objave v Uradnem listu RS do
26. 5. 2017.
Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu občinske uprave Občine Cankova, objavljena pa tudi na
spletni strani Občine Cankova: www.cankova.si. Vloga
se vloži v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga:

827

Stran

828 /

Št.

15 / 31. 3. 2017

razpis kmetijstvo – skupinske izjeme ali de minimis«
neposredno v sprejemni pisarni Občine Cankova ali
pa se pošlje na naslov Občina Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova. Pravočasno prispela vloga je tista, ki
bo prispela do 26. 5. 2017, oziroma vloga, poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 26. 5.
2017. Na hrbtni strani kuverte morata biti polni naziv
in naslov prijavitelja. Vsa dokazila o plačilu in računi
morajo biti oddani do 31. 10. 2017.
VIII. Obravnava vloge
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisija bo po vrstnem
redu oddaje vlog opravila pregled vlog. Ocenila jih
bo na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
predloga komisije bo občinska uprava izdala sklep. Na
sklep o dodelitvi sredstev lahko vlagatelj vloži pritožbo
pri županu v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 5 dni
od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se
zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki
ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po 26. 5. 2017 se kot
prepozne zavržejo.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo
na Občini Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova ali na
tel. 02/540-93-74, kontaktna oseba Andrej Šinko.
Občina Cankova
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Razpisi delovnih mest
Ob-1816/17
Svet zavoda Osnovne šole Matije Valjavca Pred
dvor, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor, na podlagi 53.a in
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 –
UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15,
46/16 in 49/16 – popr.) ter na podlagi sklepa 3. redne
seje Sveta šole z dne 9. 3. 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
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24
in 47/15; v nadaljevanju besedila: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela je 1. 7. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja
polni delovni čas. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan
za 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ce.
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/-ka
ni v kazenskem postopku) pošljite v petnajstih dneh
po objavi razpisa na naslov Svet zavoda OŠ Matije
Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor, s
pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – Ne
odpiraj«. Svet lahko od kandidata naknadno zahteva
overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev ali vpogled v originale dokazil.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in življenjepis (na
Europass obrazcu). Vloga bo štela za pravočasno, če bo
oddana na pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka.
Kandidati/-ke posredujte tudi e-naslov za obveščanje.
Kandidati/-ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Matije Valjavca
Preddvor

Ob-1822/17
Svet zavoda Osnovne šole dr. Antona Debeljaka
Loški Potok, Hrib – Loški Potok 101, 1318 Loški Potok,
na podlagi sklepa sveta zavoda z dne 16. 3. 2017 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice 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-l-269/12-24 in 47/15).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2017. Delo
na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni
delovni čas.
Izbrani 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
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 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole dr. Antona
Debeljaka Loški Potok, Hrib – Loški Potok 101, 1318
Loški Potok, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana po
pošti s priporočeno pošiljko, najkasneje zadnji dan roka.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole dr. Antona Debeljaka
Loški Potok
Št. MK-21/2017

Ob-1823/17

Na podlagi 23. člena Statuta javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje in sklepa 9. redne seje Sveta
zavoda z dne 21. 3. 2017 Svet zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda (m/ž)
– s polnim delovnim časom
– za mandatno dobo štirih let (1. 8. 2017 do 31. 7.
2021).
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih
z zakonom, izpolnjevati še pogoje iz 24. člena Statuta,
ki so naslednji:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega
tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da prijavi na razpis obvezno priloži program dela
za obdobje štirih let,
– da je državljan Republike Slovenije.
Kandidati morajo k prijavi priložiti še:
1. dokazilo o izobrazbi – overjena fotokopija diplome,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
4. potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da
kandidat ni v kazenskem postopku.
Rok, do katerega je potrebno oddati prijavo na razpis, je 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
Kandidati morajo pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter program dela zavoda poslati v zaprti
ovojnici z oznako »Razpisna komisija – ne odpiraj«, na
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naslov: Zasavske lekarne Trbovlje, Razpisna komisija,
Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.
Svet zavoda bo obravnaval samo popolne prijave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.
Svet zavoda Zasavske lekarne Trbovlje
Št. 28-110/2017

Ob-1825/17

Svet zavoda Ljudske univerze Škofja Loka, Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka, v skladu s sklepom sveta
zavoda Ljudske univerze Škofja Loka, št. 40 z dne 24. 2.
2017 razpisuje delovno mesto
direktorice/direktorja
Kandidat-ka mora za imenovanje na funkcijo direktorice/direktorja 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 nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Delo na delovnem mestu direktorice/direktorja se
opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat-ka bo imenovan-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu direktorice/direktorja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da
kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Ljudske univerze
Škofja Loka, Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka, z oznako
»Prijava na razpis za direktorico/direktorja«.
Kandidat-ka 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 Ljudske univerze Škofja Loka
Ob-1827/17
Svet Dijaškega doma Tabor, Vidovdanska cesta 7,
1000 Ljubljana, na podlagi sprejetega sklepa 4. seje
Sveta Dijaškega doma Tabor z dne 23. 3. 2017 razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2017 oziroma skladno s sklepom o imenovanju.
Delo na delovnem mestu ravnatelj/ica 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
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 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda Dijaškega doma Tabor, Vidovdanska cesta 7, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Zaželeno je, da kandidat/-ka k prijavi priloži tudi
navedbe o dosedanjih delovnih izkušnjah in kratek
življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet Dijaškega doma Tabor
Ob-1836/17
Svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Benedikt, Šolska ulica 2, 2234 Benedikt,
v skladu z 48., 53. in 53.a členom ZOFVI, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja
Osnovne šole Benedikt
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16
in 49/16 – popr.).
Predvideni začetek dela bo dne 1. 10. 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) kandidati oddajo po pošti ali z osebno
vročitvijo, v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole Benedikt, Šolska ulica 2, 2234
Benedikt, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo pisno
pozvani na predstavitev.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Benedikt
Ob-1837/17
Svet javnega zavoda Žalske lekarne Žalec na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi JZ Žalske lekarne Žalec in 26. člena Statuta zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Pogoji za imenovanje:
– izobrazba, pridobljena po študijskem programu
najmanj druge stopnje, oziroma ima raven izobrazbe,
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ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
farmacevtske smeri
– opravljen strokovni izpit
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti
– organizacijske sposobnosti
– znanje slovenskega jezika.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi na razpis z
življenjepisom priložiti program vodenja, delovanja in
razvoja zavoda v prihodnjih štirih letih.
Prijavi je potrebno priložiti dokazila o nekaznovanosti oziroma o dejstvih vpisanih v kazenski evidenci RS
ter potrdilo, da v trenutku kandidature niso v kazenskem
postopku.
Nepopolne vloge bodo izločene in zavržene.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za dobo
štirih let. Po izteku mandata je lahko ista oseba ponovno
imenovana za direktorja/direktorico.
Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev poslati na naslov Žalske lekarne
Žalec, Prešernova 6, 3310 Žalec, s pripisom »za svet
zavoda – Ne odpiraj!« najkasneje v 10 dneh od dneva
objave.
Kandidati naj prijavi priložijo svojo vizijo in strategijo
razvoja zavoda.
Upoštevane bodo le popolne prijave, prispele s priporočeno pošto, vloge prispele po elektronski pošti ne
bodo upoštevane.
Direktorja/direktorico bo imenoval Svet zavoda s
soglasjem ustanovitelja, to je Občine Žalec. Kandidati
bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po sprejemu sklepa
o izbiri.
Svet javnega zavoda Žalske lekarne Žalec
Ob-1838/17
Svet zavoda Osnovne šole Sveta Ana, Sveta Ana
v Slovenskih goricah 14, 2233 Sveta Ana, na podlagi
sklepa z dne 27. 2. 2017 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 –
ZOFVI-L; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 12. 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 roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Sveta Ana,
Sveta Ana v Slov. goricah 14, 2233 Sveta Ana, z oznako
»Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
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Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Sveta Ana
Ob-1839/17
Svet zavoda Glasbene šole Radlje ob Dravi, Koroška cesta 13, 2360 Radlje ob Dravi, je na 5. redni
seji dne 27. 2. 2017 sprejel sklep o razpisu prostega
delovnega mesta
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
in 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I- 269/12-24 in
47/15; v nadaljevalnem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 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/ka ni
v kazenskem postopku) pošljite v roku 8 dni po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Radlje
ob Dravi, Koroška cesta 13, 2360 Radlje ob Dravi, s
pripisom “Prijava na razpis za ravnatelja/ico”.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Radlje ob Dravi
Ob-1856/17
Svet zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca
Maribor na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami) in 23. člena Statuta Zdravstvenega doma dr. Adolfa
Drolca Maribor objavlja prosto delovno mesto
strokovnega direktorja zavoda – m/ž,
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega
imenovanja
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri –
zdravnik ali zobozdravnik,
– specializacija iz ene izmed medicinskih dejavnosti, ki jih opravlja zavod,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj
tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da predloži program strokovnega dela in razvoja
dejavnosti zavoda.
Organizacijska, poslovna in upravljavska znanja
se bodo ugotavljala na podlagi pripravljenih programov.
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
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– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba in izpolnjevanje pogoja glede vodstvenih izkušenj;
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo kandidata, da za namen tega razpisa
dovoljuje Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca Maribor pridobitev podatkov iz prejšnje alineje po uradni
dolžnosti.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v
zaprti ovojnici z označbo: »za razpisno komisijo – ne
odpiraj« na naslov: Služba za pravne in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog Svet zavoda
ne bo obravnaval. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Zdravstvenega doma
dr. Adolfa Drolca Maribor
Ob-1861/17
Svet šole Srednje zdravstvene šole Murska Sobota
na podlagi sklepa, sprejetega je na svoji 17. redni seji,
ki je bila v ponedeljek, 27. marca 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; Uradni list -269/12-24
in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih 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 petnajstih dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet šole Srednje zdravstvene šole
Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 2, Rakičan, 9000
Murska Sobota, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja, ne odpiraj«.
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 šole Srednje zdravstvene šole Murska Sobota
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Druge objave
Ob-1870/17
Na podlagi tretjega odstavka 12.b člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 – odl. US,
63/13 – ZS-K, 33/14 in 76/15; v nadaljnjem besedilu:
ZPOmK-1) in petega odstavka 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo
konkurence (Uradni list RS, št. 64/12) Vlada Republike
Slovenije objavlja
javni poziv
zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo
za člana sveta Javne agencije Republike Slovenije
za varstvo konkurence
(1) Vlada Republike Slovenije objavlja javni poziv, s
katerim poziva zainteresirane posameznike, da kandidirajo za člana sveta Javne agencije Republike Slovenije
za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: agencija). Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
(2) Za člana sveta se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je državljan Republike Slovenije,
2. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki
skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
3. je ustrezno strokovno usposobljen za opravljanje
nalog člana sveta,
4. ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
5. ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
6. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno
kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila
pogojno odložena.
(3) Za člana sveta je lahko imenovan tudi javni
uslužbenec, zaposlen v agenciji.
(4) Vlada Republike Slovenije pri predlaganju kandidatov za člane sveta uporablja kriterij strokovnosti in
usposobljenosti osebe na področju dela agencije.
(5) Prijava kandidata mora vsebovati:
1. v celoti izpolnjen obrazec življenjepisa Europass,
ki je dostopen na spletni strani: http://www.europass.
si/europass_zivljenjepis.aspx,
2. pisno izjavo kandidata, da izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za imenovanje za člana sveta,
3. pisno izjavo kandidata, da je državljan Republike
Slovenije,
4. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna
raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, evidenčna številka diplome ter
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
5. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah oziroma delovnih izkušnjah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih
izkušenj; v izjavi kandidat navede datum sklenitve in
datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem
delodajalcu oziroma datume začetka in zaključka dela,
ter kratko opiše delo in raven zahtevnosti,
6. opis izkušenj, iz katerih je razvidno, da je kandidat ustrezno strokovno usposobljen za opravljanje nalog
člana sveta;

7. izjavo kandidata, da izpolnjuje kriterij strokovnosti in usposobljenosti na področju dela agencije z
dokazili;
8. pisno izjavo kandidata, da izpolnjuje ali da ne
izpolnjuje pogoje(v) za vodenje in odločanje v upravnem postopku, ki jih določa zakon, ki ureja upravni
postopek,
9. pisno izjavo kandidata, da izpolnjuje ali da ne izpolnjuje pogoje(v) za odločanje v postopku o prekršku,
ki jih določa zakon, ki ureja prekrške,
10. pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena,
11. pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
12. pisno izjavo kandidata, da ne obstajajo pogoji, zaradi katerih bi nastopili razlogi nezdružljivosti po
12.e členu ZPOmK-1,
13. pisno izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju
zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. Če kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora
sam predložiti ustrezna dokazila,
14. pisno izjavo kandidata, s katero izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov
za namene in v zvezi s postopkom imenovanja,
15. pisno izjavo kandidata, da so podatki, ki so
navedeni v prijavi, točni in resnični.
(6) Vloge z življenjepisom in prilogami morajo biti
vložene najpozneje v petnajstih (15) dneh od datuma
objave javnega poziva v Razglasnem delu Uradnega
lista Republike Slovenije. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni poziv za člane
sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo
konkurence« na naslov: Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Vlogo s podpisanimi zahtevanimi prilogami je mogoče v
istem roku poslati tudi v elektronski obliki na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si, s podpisanimi zahtevanimi
prilogami, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Nepravočasne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
(7) O izbiri bodo obveščeni le kandidati, ki jih bo
Vlada Republike Slovenije predlagala Državnemu zboru Republike Slovenije za imenovanje za člana sveta.
(8) Imena izbranih kandidatov bo Vlada Republike Slovenije v skladu s tretjim odstavkom 12.b člena
ZPOmK-1 posredovala v imenovanje Državnemu zboru Republike Slovenije. Kandidati, ki jih bo imenoval
Državni zbor Republike Slovenije, bodo imenovani za
dobo petih let.
Vlada Republike Slovenije
Ob-1831/17
Na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) in v zvezi z Uredbo o spremembi
Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2018
izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 12/17)
razpisuje Banka Slovenije
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javni, anonimni natečaj
za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih
kovancev (2018)
V letu 2018 bodo izdani priložnostni kovanci za zaznamovanje dogodkov, ki sta:
– Svetovni dan čebel (projekt 1) in
– 100. obletnica konca 1. svetovne vojne (projekt 2).
Rok za oddajo idejnih osnutkov priložnostnih kovancev za zaznamovanje obeh dogodkov je torek, 16. maja
2017. Za idejne osnutke, poslane po pošti, velja datum
poštnega žiga.
Udeleženci dobijo natečajno gradivo na spletni strani Banke Slovenije www.bsi.si (Razpisi) ali na naslovu:
Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
(osebno v vložišču oziroma po pošti), informacije pa na
e-naslovu: zdenka.plesko@bsi.si.
Idejne osnutke posredujejo udeleženci natečaja v
skladu z natečajnimi pogoji osebno ali po pošti na naslov: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, v zaprti pošiljki, označeni
le s šifro avtorja, s pripisom »Natečaj: PK – projekt 1«
oziroma »Natečaj: PK – projekt 2« in oznako »Ne odpiraj«.
Prejete idejne osnutke bo pregledala Komisija za
izdajo priložnostnih kovancev (sestav je naveden v natečajnem gradivu), ki bo izbrala najustreznejše osnutke
oblikovnih rešitev za kovanje priložnostnih kovancev v
30 dneh po zaključku natečajnega roka. Za vsak projekt
bo določila tri odkupe v višini: 1. odkup – 3.000 evrov,
2. odkup – 1.500 evrov in 3. odkup – 1.000 evrov.
O rezultatih natečaja bodo udeleženci pisno obveščeni
v 15 dneh po izbiri.
Banka Slovenije
Evrosistem
Št. 430-20/2015

Ob-1828/17

Na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04,
34/04, 62/06 in 11/09, v nadaljevanju Pravilnik), Javnega
razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 67/16) ter odločitve Komisije za pripravo
in vodenje postopka javnega razpisa za sestavo prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
v Občini Sežana z dne 13. 3. 2017, Občina Sežana
objavlja
prednostno listo upravičencev
Uvrstitev

Naziv

Število točk

1.

Zagmajster Anica

530

2.

Zulić Azra

520

3.

Mahmutović Vran Mateja

490

4.

Hrelja Sabina

475

5.

Porić Zehra

470

6.

Lapanja Andreja

460

7.

Mušeljić Elvira

415

8.

Ljubijankić Elmedina

410

9.

Kazić Sadmir

410

10.

Golubar Grozdan

400

11.

Macarol Boštjan

390

12.

Ibrišimović Anel

390

13.

Gašparič Liljana

390

Uvrstitev

Naziv

Število točk

14.

Yuliya Murzina

370

15.

Mušić Nurfet

370

16.

Cekuta Jožica

370

17.

Počkaj Đulijo

350

18.

Hašić Violeta

350

19.

Muminović Aladin

350

20.

Kozarev Jelena

350

21.

Žiža Jela

340

22.

Marinković Ana

340

23.

Stojić Blaženka

330

24.

Nuhanović Mujo

330

25.

Osmanoski Amina

330

26.

Tretjakov Nikolaj

310

27.

Pančić Vesna

310

28.

Antončič Mihaela

300

29.

Hunjadi Urša

290

30.

Vuković Simeun

290

31.

Žetko Mojca

280

32.

Blagus Marijan

280

33.

Pušnar Marjanca

280

34.

Mevlja Evelina

280

35.

Župevec Klavdija

270

36.

Čerimović Hairlahović
Petra

270

37.

Stergar Lea

260

38.

Krištof Vladimir

250

39.

Silahić Esad

250

40.

Avflič Joško

245

41.

Robič Borut

245

42.

Cvetković Goran

240

43.

Cerkvenik Monika

230

44.
Hadžan Adnan
210
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o doseženem številu točk in vrstnem redu, ki so ga dosegli
na prednostni listi. Udeleženci razpisa imajo pravico do
pritožbe na župana Občine Sežana v roku 15 dni od
dneva vročitve pisne odločbe. Pritožba se vloži pisno
priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na
zapisnik, pri organu, ki je izdal odločbo. Za pritožbo je
potrebno plačati upravno takso v znesku 18,10 EUR
po tar. št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS,
št. 106/10 – UPB5). Odločitev o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi vseh pritožb se objavi končni seznam upravičencev, na katerega bo uvrščenih le prvih 30 prosilcev
z doseženim največjim številom točk, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Seznam bo objavljen v občinskem
glasilu, na oglasni deski Občine Sežana in na spletni
strani Občine Sežana.
Občina Sežana
Št. 1-3/2017

Ob-1848/17

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in
14/15, v nadaljevanju: ZSPDSLS) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
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in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto
2017 Občina Turnišče objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin – stanovanj v Lendavi
v lasti Občine Turnišče
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, matična številka: 5874700000, ID za DDV:
SI 42090539.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb sta naslednji nepremičnini – stanovanji:
– Posamezni del stavbe z ID znakom 166-1177-26,
ki v naravi predstavlja dvosobno stanovanje št. 26, v
izmeri 53,77 m2 (uporabna površina) in neto površina
61,97 m2 in se nahaja v stanovanjskem bloku, v drugi
mansardi objekta (ID št. stavbe 1177, k.o. Lendava) na
naslovu Župančičeva 6E, Lendava, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in
na pripadajočem zemljišču,
– Posamezni del stavbe z ID znakom 166-1177-14,
ki v naravi predstavlja dvosobno stanovanje št. 14, v
izmeri 41,50 m2 (uporabna površina) in neto površina
49,60 m2 in se nahaja v stanovanjskem bloku, v tretjem
nadstropju objekta (ID št. stavbe 1177, k.o. Lendava)
na naslovu Župančičeva 6E, Lendava, s pripadajočim
solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe
in na pripadajočem zemljišču.
Pravno stanje nepremičnin, ki sta predmet tega
javnega zbiranja ponudb, je urejeno. Na nepremičninah ne obstaja ne zakonita, ne pogodbena predkupna
pravica Občine Turnišče. Prav tako nepremičnini nista
obremenjeni z drugimi bremeni (hipoteke, služnosti).
Etažna lastnina za predmetno večstanovanjsko stavbo, v kateri se nahajata nepremičnini, ki sta predmet
prodaje, je vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo.
3. Izhodiščna cena posameznega stanovanja:
ID znak

Izklicna
Št.
Št.
Površina
tržna
etaže stanovanja
v m2 vrednost v
EUR

166-1177-26

8

26

61,97

19.975,00

166-1177-26

3

14

49,60

30.847,00

V izhodiščno ceno ni vključen davek na promet
nepremičnin, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe ter ga je dolžan plačati kupec. Kupec je
dolžan plačati tudi notarsko overitev podpisa zakonitega
zastopnika prodajalca na prodajni pogodbi.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.
4.2 Nepremičnine se prodajajo po načelu videno –
kupljeno. Vsak sodelujoči ponudnik na javnem razpisu
potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko
stanje nepremičnin, ki jih kupuje.
4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno
pogodbo v roku 8 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika, o čemer bo pisno obveščen, s
priporočeno poštno pošiljko, s povratnico. Če izbrani
ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se rok
za sklenitev pogodbe na njegovo pisno zahtevo lahko
podaljša, vendar ne več kot za 8 dni. Če izbrani ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se
šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Turnišče
pravico zadržati vplačano varščino.
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4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last,
s pravico vpisa lastninske pravice v zemljiški knjigi na
kupljeni nepremičnini, v skladu z določili prodajne pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na transakcijski račun
Občine Turnišče številka 01332 – 0100013319, sklic na
št.: 720099, v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne
pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg kupnine
dolžan plačati še stroške davka na promet z nepremičnino, stroške notarske overitve pogodbe in stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb:
6.1. Ponudbo za nakup lahko oddajo fizične osebe,
ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU
in samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe, ki
imajo sedež na območju RS oziroma na območju države
članice EU.
6.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko),
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo varščine,
– navedbo nepremičnine na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 6.5. teh pogojev za udeležbo na
javnem zbiranju ponudb.
6.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba
za nakup nepremičnine »Župančičeva 6E, Lendava««.
Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudniki lahko ponudbo oddajo osebno
ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče. Za pravočasne se bodo
štele zgolj ponudbe, ki bodo prispele na sedež Občine
Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, najkasneje do 8. 5. 2017 do 12. ure, ne glede na vrsto dostave. Ponudnik, ki je oddal ponudbo in jo želi dopolniti,
tako ponudbo lahko dopolni do dneva odpiranja ponudb.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe bo komisija
izločila in o tem obvestila ponudnika.
6.4. Popolno ponudbo, z vsemi prilogami (iz tč. 6.5)
je potrebno posredovati prodajalcu najkasneje do 8. 5.
2017, do 12. ure. Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti oziroma čas vezanosti na ponudbo,
in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj do vključno
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma mora veljati
do dne 8. 6. 2017.
6.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti sledečo dokumentacijo in dokazila v slovenskem jeziku:
– potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima ponudnik
pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za
fizične osebe;
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe);
– izpis iz poslovnega registra (za samostojne podjetnike posameznike), ki ne sme biti starejši od 30 dni
in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti
starejše od 30 dni;
– izpis iz sodnega registra (za pravne osebe), ki ne
sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
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– potrdilo o plačani varščini;
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 8. 6. 2017
(OBR-1);
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja
ponudb (OBR-2);
– izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-3);
– izjavo o pridobitvi osebnih podatkov (OBR-4);
– državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije
v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od
katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane
oziroma pravne osebe.
7. Varščina
7.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino najkasneje
do vključno 3. 5. 2017, v višini 10 % izhodiščne cene
nepremičnine za katero je dal ponudbo. Varščino morajo
ponudniki vplačati na transakcijski račun Občine Turnišče številka 01332 – 0100013319, sklic na št.: 720099,
s pripisom »Varščina za javno zbiranje ponudb – »Župančičeva 6E, Lendava««.
7.2 Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 8 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika.
7.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v dogovorjenih rokih, prodajalec obdrži varščino.
7.4. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, prodajalec
obdrži varščino.
7.5 Varščino prodajalec obdrži tudi v primeru, če
ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo ponudbe
ali v času veljavnosti ponudbe.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Postopek s prispelimi ponudbami vodi s strani
zakonitega zastopnika prodajalca imenovana komisija.
8.2. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe
dne 8. 5. 2017 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Turnišče,
Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
8.3. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je
najvišje ponujena cena.
8.4. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala.
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k
dopolnitvi, če bo ponudba sicer izpolnjevala vse elemente ponudbe, imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo.
Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev ne
bo dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval ter jo kot
nepopolno izločil in o tem obvestil ponudnika. Ponudnik,
ki k ponudbi ne bo priložil original potrdila o plačani varščini bo izločen.
8.5. V primeru, da bo prispelo več (popolnih in pravočasnih) ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo
komisija takoj po zaključenem postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila
pogajanja v smislu pravil javne dražbe, ne glede na to
ali bodo posamezni ponudniki ali njihovi pooblaščenci
prisotni.
8.6. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma v 8 dneh po opravljenih pogajanjih.
8.7. Če v postopku javnega zbiranja ponudb v za
to določenem roku ne prispe nobena ponudba oziroma
nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo
dosežena vsaj izhodiščna cena za posamezno nepremičnino, ki je predmet prodaje, se šteje, da je bilo javno
zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb bodo ponudniki pisno obveščeni v 8 dneh
od dneva odpiranja prispelih ponudb.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
8.8. Občina Turnišče si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb. Občina Turnišče
si pridržuje pravico ustaviti postopek javnega zbiranja
ponudb do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
9. Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri
kontaktni osebi: Jožica Litrop, na tel. 02/572-13-23,
e-pošta: obcina@turnisce.si. Ogled nepremičnin (stanovanj), ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb, je
možen v času poslovnih ur Občine Turnišče, po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb in vsa razpisna dokumentacija (priloge – obrazci in navodila za
njihovo izpolnjevanje), je sestavni del tega javnega
zbiranja ponudb in je objavljena na spletni strani Občine Turnišče www.obcinaturnisce.si ter na oglasni
deski na sedežu Občine Turnišče, Štefana Kovača 73,
9224 Turnišče.
Občina Turnišče
Št. 3528-9/2017

Ob-1862/17

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc
(v nadaljevanju: Občina) na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14,
90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14
in 58/16) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/09, 13/11 in 4/12)
razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:
a) Koprska ulica 34, v izmeri 18,4 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 123,93 EUR;
b) Muzčeva ulica 7, v izmeri 112,6 m2, z namembnostjo storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne
najemnine je 675,00 EUR;
c) Pittonijeva ulica 13, v izmeri 106,1 m2 (uporabne
površine 89,7 m2), z namembnostjo gostinske dejavnosti – bara. Izhodiščna cena mesečne najemnine je
887,26 EUR. Poslovni prostor je opremljen. Oprema
je last predhodnega najemnika. V primeru, da se izbrani ponudnik odloči za nakup notranje opreme, se
dogovori neposredno s predhodnim najemnikom, brez
posredovanja Občine. V nasprotnem primeru Občina
pozove predhodnega najemnika na izpraznitev prostora
preden se opravi primopredaja z izbranim ponudnikom
oziroma v 15 dneh od vročitve sklepa najugodnejšemu
ponudniku;
d) Manziolijev trg 2, v izmeri 57,7 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 468,58 EUR;
e) Ljubljanska ulica 28, v izmeri 19,3 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je
109,04 EUR.
Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem
za določen čas, in sicer za obdobje 1 leta od sklenitve
pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje
se odda ponudba posebej.
II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in
fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in
EGP. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni
podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik
posameznik oziroma podati izjavo, da bo izbrani ponudnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral
ustrezno dejavnost.
2. Pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki,
ki imajo svoj sedež v drugi državi članici EU in EGP in
ne morejo pridobiti takih listin, kot javni razpis zahteva
od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki
imajo sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine
od pristojnih organov in institucij v okviru pravne ureditve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine, ki jih
javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje
podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma
izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum
oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija osebnega dokumenta;
– izjavo o poravnanih vseh obveznostih do Občine
Izola (Pristojni organ, Urad za upravljanje z občinskim
premoženjem Občine Izola, bo verodostojnost izjave
preveril v Službi za računovodstvo in finance neposredno pred sklenitvijo najemne pogodbe);
– za obstoječe uporabnike: potrdila o poravnanih
obratovalnih stroških (poraba el. energije, poraba vode,
komunalne storitve …);
– potrdilo Davčnega urada Republike Slovenije o
plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe;
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan osnutek najemne pogodbe (seznanjenost z vsebino pogodbe);
– opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se v
poslovnem prostoru odvijala;
– dokazilo o finančni sposobnosti:
– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki
in kazalniki za leto 2015 ali 2016;
– za samostojne podjetnike posameznike:
BON 1/SP s podatki in kazalniki za leto 2015 ali 2016.
3. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene v
javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Izbrani ponudnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito
obratovanje.
III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega poslovnega
prostora vključuje najem le-tega.
Izhodiščna cena v razpisnem postopku je določena na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona
o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 –
UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) DDV
ni obračunan.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin na
naslov: Občina Izola TRR. 01240-0100006381, s pripi-
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som »vplačilo varščine« in nepremičnino na katero se
varščina nanaša. Vplačana varščina se bo pri izbranem
ponudniku – najemniku koristila za plačilo morebitnih
neplačanih obratovalnih in drugih stroškov ali najemnin,
ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri. V
primeru, da izbrani najemnik odstopi od najema ali v
določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, varščina
zapade v korist Občine Izola. V kolikor so ob prenehanju
najemnega razmerja poravnane vse najemnine, obratovalni in drugi stroški, se vplačana varščina najemniku
vrne.
Najemnina za poslovni prostor se poravna v 8 dneh
po izstavitvi računa na namenski račun Občine Izola.
Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najem
nine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne
energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti,
stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stroški
zavarovanja in drugi stroški, povezani s poslovnim prostorom) so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih
sklepa najemnik, morajo biti vinkulirane v korist Občine.
IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov so:
MERILA

Možne
točke

1

Kvaliteta in zanimivost programa

do 20

2

Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od izhodiščne
– vsakih 20 EUR = 1 točka
– najemnina je enaka izhodiščni
= 0 točk

3

do 6 mesecev – izkušenj
in pozitivno poslovanje

0

4

od 6 mesecev do 1 leta – izkušenj
in pozitivno poslovanje

10

5

od 1 do 3 leta – izkušenj
in pozitivno poslovanje

20

6

3 leta in več – izkušenj in pozitivno
poslovanje

30

Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim
številom zbranih točk. Izbranih bo toliko ponudnikov,
kolikor je poslovnih prostorov. V primeru, da dva ali več
ponudnikov doseže isto število točk, se bodo z njimi
opravila pogajanja.
V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili.
Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine
Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva
zaključka razpisnega roka.
VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 24. 4. 2017
(datum poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola ali pa jo osebno dostaviti v času
uradnih ur v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno
nabrežje 8, Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z
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oznako »javni razpis – ne odpiraj, ponudba za poslovni
prostor pod oznako a), b), c), d), e) (ustrezno obkroži)«,
z navedbo poslovnega prostora, za katerega kandidirajo. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in
naslov prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo
izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene prijavitelju.
VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo
obravnavala komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana št. 01110/2015 z dne 3. 2. 2015.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 26. 4.
2017 od 15. ure dalje v sejni sobi v pritličju na naslovu
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so bile
predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija
ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne
bo upoštevala.
VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za upravljanje z občinskim
premoženjem, po prejemu zapisnika komisije, izda sklepe o izboru najemnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom.
Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje
v roku pet dni po izdelavi prednostnega seznama.
Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene najemne pogodbe najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku,
bo Občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki
notarskega zapisa, in sicer za določen čas 1 leta od
sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let.
Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na
ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli:
– kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne varščina,
– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne
pogodbe v prilogi Javnega razpisa in posledično ta popravljen ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede
dodatna pogajanja.
O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti
ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do
izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani
Občine Izola, www.izola.si. Zainteresirani ponudniki jo
lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po tel. 05/66-00-232 – Stefanija Rajčić Sedlarević ali na 05/66-00-100 (centrala –
vodja Urada za upravljanje z občinskim premoženjem).
Občina Izola – Comune di Isola
Št. 478-1/2017
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Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica,
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list

RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15), 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,
10/14 in 58/16) in Sklepa o letnem načrtu razpolaganja
z nepremičnim premoženje Občine Sodražica za leto
2017, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, tel. 01/836-60-75, elektronska pošta: obcina@
sodrazica.si.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Nepremičnine parc. št. 2087/180, v izmeri 784 m2
in parc. št. 2087/110, v izmeri 222 m2, obe k.o. 1619 –
Sodražica in se prodajata kot zaključeni celoti.
Navedeni parceli se nahajata v naselju Sodražica,
na skrajnem zahodnem robu naselja, med mestnima
ulicama Na Pesek in Hosta, katerega obdajata s treh
strani; na vzhodni strani mejita na nezazidano stavbno
zemljišče. Območje, kjer se nahajata zemljišči, je komunalno opremljeno z naslednjimi komunalnimi objekti: asfaltirana javna pot, kanalizacija, vodovod, elektro omrežje z javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje.
Na zemljišču parc. št. 2087/180 k.o. 1619 – Sodražica
je vknjižena služnostna pravica položitve in vzdrževanja NN in VN kablovoda, ki poteka po predmetni parceli
vzdolž južne parcelne meje.
Planska namembnost navedenega zemljišča in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz potrdila o namembnosti št. 3501-1/17, z dne 27. 3. 2017, ki
je na vpogled pri občinskem organu.
Izhodiščna cena: na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke znaša 24.144,00 EUR oziroma
29.455,68 EUR z DDV.
Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača strošek cenitve nepremičnin in pripravo prodajne pogodbe;
davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe pri
notarju ter strošek vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo
plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnini se prodajata po načelu videno –
kupljeno. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da
mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnin, ki jih kupuje.
3.2 Nepremičnini bosta prodani ponudniku, za katerega bo komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo
ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da
je od nakupa odstopil in ima Občina Sodražica pravico
zadržati vplačano varščino.
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških se bosta kupcu nepremičnini izročili v last
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih nepremičninah.
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini
10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno
plačati na enotni zakladniški račun Občine Sodražica
št.: 01379-0100005681, obvezno je potrebno navesti
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namen nakazila: varščina, sklic na št. 208719. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko),
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo varščine,
– navedbo nepremičnin, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na
javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi prilogami v zaprti kuverti najkasneje do srede, 19. aprila
2017, do 11. ure, na naslov: Občina Sodražica, Trg
25. maja 3, 1317 Sodražica, z oznako: »Ne odpiraj –
Ponudba za nakup nepremičnin«.
Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
4.4 V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– izpis iz sodnega registra (pravne osebe), vendar
ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 15. 5.
2017.
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o nepremičninah, dobijo interesenti na Občini
Sodražica, pri Petri Marn, tel. 01/836-60-75, elektronska
pošta: obcina@sodrazica.si.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Postopek s prispelimi ponudbami vodi s strani
župana imenovana komisija.
6.2 Komisija bo odprla prispele ponudbe 20. 4.
2017, s pričetkom ob 12. uri, v prostorih Občine Sodražica. Odpiranje ponudb je javno.
6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 5 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.4 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
Občina Sodražica
Št. 47802-2/2017-1
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Občina Šempeter - Vrtojba na podlagi 22. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,
47/13, 14/15 in 76/15, v nadaljevanju ZSPDSLS),
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,
10/14 in 58/16) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici.
2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost
2.1 Predmet prodaje:
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Stanovanje št. 1
– Tri in pol sobno stanovanje na naslovu Goriška
ulica 3, Šempeter pri Gorici, št. 6, označeno z ID znakom 2315–605-6, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na parc. št. 2953 k.o. 2315 Šempeter, v
površini 80,85 m2, s pripadajočim solastniškim deležem
na splošnih skupnih delih in napravah stavbe št. 605.
Izhodiščna vrednost za stanovanje znaša
69.715,00 EUR.
V izhodiščni vrednosti ni zajet 2 % davek na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec.
Stanovanje št. 2
– Dvo sobno stanovanje na naslovu Cesta Prekomorskih brigad 3, Šempeter pri Gorici, št. 3, označeno
z ID znakom 2315–693-3, ki se nahaja v II. nadstropju
stanovanjskega bloka, na parc. št. 3052/15, v površini
48,20 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih in napravah stavbe št. 693.
Izhodiščna vrednost za stanovanje znaša
45.500,00 EUR.
V izhodiščni vrednosti ni zajet 2 % davek na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Varščina
Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem postopku
javnega zbiranja ponudb, morajo plačati varščino za
resnost ponudbe v višini 5 % izhodiščne vrednosti stanovanja. Ponudbi za nakup stanovanja je potrebno priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša za stanovanje
št. 1 v višini 3.486,00 EUR in stanovanje št. 2 v višini
2.275,00 EUR.
Varščina se nakaže najkasneje do izteka roka za
zbiranje ponudb na račun Občine Šempeter - Vrtojba,
št. SI56 013830100014409, odprt pri Banki Slovenije,
BIC banke: BSLJSI2X, koda namena: OTHR, z navedbo namena: »varščina – prodaja stanovanja št. ___«,
referenca: SI00 47802-2/2017.
Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje v tem
postopku javnega zbiranja ponudb, za kar je potrebno
priložiti dokazilo.
V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne
posredujejo ponudbe, Občina Šempeter - Vrtojba varščino zadrži. Prav tako Občina Šempeter - Vrtojba obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine
ponudbo za nakup stanovanja umakne.
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača celotne kupnine, Občina Šempeter - Vrtojba obdrži
varščino.
Ponudniku, ki ne bo izbran, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru.
Uspelemu ponudniku (kupcu) pa se varščina vračuna
v kupnino.
4. Prodajni pogoji in merila
Stanovanje se prodaja za najmanj izhodiščno vrednost.
Nakup poteka po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nakup stanovanja
ponudijo isto ceno, bo komisija s ponudniki opravila
dodatna pogajanja.
5. Pogoji sodelovanja
Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki v skladu z veljavnim pravnim
redom v Republiki Sloveniji lahko pridobijo lastninsko
pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji in ki v
roku pravilno oddajo popolne ponudbe.
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5.1 Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje
podatke:
– izpolnjen obrazec 1 Podatki o ponudniku s ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
– izpolnjen obrazec 2 Izjava o sprejemu pogojev
javnega razpisa,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 5 % od izhodiščne cene,
– fotokopijo matične številke za fizične osebe, izpis
iz poslovnega registra za samostojne podjetnike posameznike in izpis iz sodnega registra za pravne osebe.
Izpisi iz registra ne smejo biti starejši od 3 mesecev.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
6. Drugi pogoji:
– ponudnik lahko ponudbo za nakup stanovanja dopolni do izteka roka za sprejem ponudbe, ki je določen v
tem zbiranju ponudb;
– če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov,
ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kup
nine od izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel dodatna pogajanja;
– izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin, notarske stroške overitve podpisov in morebitne
druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo;
– kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku
30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega
posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
prodajna pogodba šteje za razdrto, varščino pa obdrži
Občina Šempeter - Vrtojba;
– ponudnika veže ponudba 3 mesece od roka za
predložitev ponudb.
7. Obvestilo o izbiri ponudnika
Najugodnejši ponudnik bo izbran v roku 30 dni po
izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri
obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve
o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Občina Šempeter - Vrtojba na podlagi tega zbiranja
ni zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji stanovanja z
najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko ustavi začeti
postopek prodaje stanovanja vse do sklenitve pravnega
posla (pogodbe), brez obrazložitve, brez povračila stroškov in brez odškodninske odgovornosti.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. V
tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina
v roku 8 dni od dneva prejema obvestila o ustavitvi postopka brez obresti.
V primeru neuspelega zbiranja ponudb bo Občina
Šempeter - Vrtojba obvestila ponudnika v 30 dneh od
odpiranja prispelih ponudb.
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8. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od prejema
obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik ne
sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Občina Šempeter - Vrtojba obdržala
plačano varščino.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (2 % davek na promet nepremičnin) in stroške notarskih storitev. Za zemljiškoknjižni
prenos lastninske pravice na stanovanju je dolžan poskrbeti kupec. Prodajalec po prejemu celotne kupnine
izroči kupcu ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis
lastninske pravice na stanovanju.
9. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe
Ponudba se šteje za pravočasno, če jo organizator
prejme do vključno 20. 4. 2017 do 9. ure.
Popolne ponudbe z vsemi zahtevanimi prilogami
pošljejo ponudniki po pošti v zaprti kuverti na naslov
Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290
Šempeter pri Gorici ali oddajo v sprejemni pisarni Občine Šempeter - Vrtojba.
Na sprednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis: »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja
št. ___«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen
naslov pošiljatelja.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih
razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo
na sedežu občine ali na spletni strani: www.sempeter-
vrtojba.si.
Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh
razpisnih in drugih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo
zapečatene vrnjene ponudniku.
10. Javno odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Opravila ga bo s sklepom imenovana komisija, dne 20. 4. 2017 ob 10. uri, v
sejni sobi Občine Šempeter - Vrtojba.
Ponudniki in predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z
osebnim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom ponudnika.
11. Informacije in ogled
Podrobnejše informacije v zvezi s to objavo lahko
vsi zainteresirani dobijo na tel. 05/335-10-00. Ogled
stanovanja je mogoče v času poslovnih ur Občine Šempeter - Vrtojba, po predhodnem dogovoru.
To javno zbiranje se objavi na spletni strani Občine
Šempeter - Vrtojba: www.sempeter-vrtojba.si.
Občina Šempeter - Vrtojba
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-50/2006/26(1324-03)

Ob-1833/17

V register političnih strank se pri politični stranki
Izola je naša, s kratico imena IJN in s sedežem v Izoli,
Pittonijeva ulica 2, ter z matično številko: 1030078000,
vpiše sprememba statuta, sprememba znaka in sprememba zastopnika stranke. Znak stranke sestavljajo
naslednji elementi: galebi in morje v modri barvi, kratica IJN v temno sivi barvi ter ime Izola je naša v modri
in temno sivi barvi. Uporabljena tipografija pri napisu
je prostolicenčna pisava Montserrat v »bold« različici.
Besede Izola je naša so povezane brez presledkov in
ločene s temno sivo in modro barvo. Uporabljena pisava
pri kratici je Montserrat Bold. Barvna paleta uporabljena
v znaku stranke je svetlo siva (C0 M0 Y0 K5), temno
siva (C0 M0 Y0 K90), svetlo modra (C73 M19 Y0 K0) in
temno modra (C83 M44 Y28 K4).
Kot nova zastopnica stranke se vpiše Manca Vadnjal, roj. 27. 10. 1979, državljanka Republike Slovenije,
s stalnim prebivališčem: Oljčna ulica 17, Jagodje.
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Evidence sindikatov
Št. 101-4/2017-2(6010)

Ob-1695/17

Statut z nazivom pravila Sindikata podjetja Embalaža Maribor, ki je hranjen v Upravni enoti Maribor na
podlagi določbe številka 141-10-227/93-0800-11, z dne
3. 2. 1993 in vpisan v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 227/1993,
se zbriše iz evidence statutov sindikatov pri Upravni
enoti Maribor z dne 9. 3. 2017.
S tem se iz evidence statutov sindikatov pri Upravni
enoti Maribor izbriše sindikat z nazivom Sindikat podjetja Embalaža Maribor, s sedežem Meljska cesta 86,
2000 Maribor.
Izbris je vpisan v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 4/2017,
z dne 13. 3. 2017.
Št. 101-2/2017-3

Ob-1729/17

Pravila Neodvisnega sindikata delavcev Slovenije ETA Cerkno, ki so bila sprejeta 11. 3. 2017, ki so
v hrambi pri Upravni enoti Idrija, na podlagi odločbe
Upravne enote Idrija št. 101-2/2017-2 z dne 15. 3. 2017,
vpisana pod zaporedno št. 2/2017, se z dnem odločbe
15. 3. 2017 vpišejo v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Idrija.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1857/17
Ime radijskega programa: Radio Univox.
Izdajatelj radijskega programa: Univox d.o.o. Podjetje za RTV produkcijo, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.
Lastniki z najmanj 5 % kapitala oziroma upravljalskih pravic: Novak Uroš, Bračičeva 20, 1330 Kočevje,
Vlašič Dušan, Breg 9a, 1332 Stara Cerkev, Kosten Andrej, Breg 12, 1332 Stara Cerkev.
Organi upravljanja: skupščina družbenikov (lastnikov) in direktor.
Direktor: Novak Uroš.
Odgovorni urednik: Gavranič Tomislav.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 02110-9/2017

Ob-1834/17

Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP
(Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in
126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki
po verjetno umrlem Žonta Ignacu, Dol 18, lastniku parcel
795/1, 795/6, k.o. 2370 Dol-Otlica, da se javijo v 30 dneh
od dneva objave oklica in vstopijo v postopek ureditve
meje med parcelama 795/1, 795/6 in parcelami 797/1,
797/2, 797/3, k.o. 2370 Dol-Otlica.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na
objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani
lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko
mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 9. 3. 2017
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Objave gospodarskih družb
Ob-1835/17
V skladu s 622.e členom ZGD-1 obveščamo vse
zainteresirane osebe (zlasti upnike in poslovne partnerje), da je družba BAUREAL d.o.o. predložila sodnemu
registru Okrožnega sodišča v Ljubljani Načrt čezmejne združitve s pripojitvijo družbe z omejeno odgovornostjo »AREA IMMOBILIARE S.r.l. UNIPERSONALE«
(italijanska družba) v družbo z omejeno odgovornostjo »BAUREAL d.o.o.« (slovenska družba) z vsemi
prilogami zaradi izvedbe postopka čezmejne združitve
s pripojitvijo prevzete družbe AREA IMMOBILIARE s.r.l.
UNIPERSONALE v prevzemno družbo BAUREAL d.o.o.
Ogled listin je mogoč na spletni strani AJPES (Uradne
objave) – za družbo BAUREAL d.o.o. Imetnik poslovnega deleža do 100 % v obeh udeleženih družbah je eden
sam in je v celoti seznanjen z vsebino predloženega
Načrta. V času postopka čezmejne združitve in njegovi
izvedbi bo vse podatke o uveljavitvi in morebitnem zavarovanju terjatev upnikov mogoče dobiti na sedežu prevzemne ali prevzete družbe, zlasti pri njunih direktorjih
oziroma poslovodjih.
Podatki o udeleženih družbah:
Prevzemna družba:
BAUREAL oddajanje nepremičnin d.o.o., Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, mat.
št.: 7193831000, s skrajšano firmo: BAUREAL d.o.o., s
pravnorganizacijsko obliko: družba z omejeno odgovornostjo, z osnovnim kapitalom 7.500,00 EUR, vplačanim
v celoti; družba je vpisana v sodni register Okrožnega
sodišča v Ljubljani pod matično številko: 7193831000,
ki jo zastopa direktor Walter Husu.
Prevzeta družba:
AREA IMMOBILIARE S.r.l. UNIPERSONALE, Via
Area sviluppo industriale primo num. 7, 03012 Anagni (FR) Italija, s pravnorganizacijsko obliko: družba z
omejeno odgovornostjo (po italijanskem pravu: s.r.l.),
z osnovnim kapitalom v višini 50.000,00 EUR, vplačanim v celoti, italijanska davčna številka, ID za DDV
in registrska številka v registru podjetij iz Frosinona
02645630605, REA FR-167080, ki jo zastopa direktor
in edini poslovodja Pasquale Palmigiani
BAUREAL d.o.o.
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-1840/17
Skladno z drugim odstavkom 10. člena Zakona o
gospodarskih zbornicah – ZGZ (Uradni list RS, št. 60/06
in vse nadaljnje dopolnitve) sklicujem
ustanovno skupščino
Digitalne zbornice,
ki bo izvedena dne 6. 4. 2017 ob 10. uri, v prostorih predlagatelja Pisarna Kovač d.o.o., Ljubljanska
cesta 64, 1230 Domžale. Na ustanovno skupščino lahko pristopijo osebe, ki so navedene v prvem odstavku
4. člena ZGZ.
Več informacij o ustanovni skupščini lahko zainteresirani dobijo na elektronskem naslovu info@pisarnakovac.si.
Predlagatelj ustanovne skupščine: Pisarna Kovač d.o.o., za njo direktor Franc Kovač
Pisarna Kovač d.o.o.
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Zavarovanja terjatev
SV 158/2017

Ob-1847/17

Na podlagi neposredno izvršljivega Notarskega zapisa notarja dr. Veble Andreja iz Maribora Opr.
št.: SV 158/2017 z dne 27. 3. 2017 je bila: nepremičnina – ID znak: posamezni del 678-1258-1, v skupni
izmeri 55,81 m2, ki v naravi predstavlja stanovanje št. 1
v 1. nadstropju v večstanovanjski stavbi s pripadajočim
kletnim prostorom-shrambo površine 1,65 m2, stoječe
na parceli št. 1621/12, k.o. 678 Spodnje Radvanje, na
naslovu Ulica Staneta Severja 1, Maribor, katerega lastnik je zastavitelj Damiš Branko na podlagi verige listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 10. 1993
št. 1795-10/93, sklenjene med TAM Maribor, d.d. kot
prodajalec in ter Farazin Alojzom in Marijo kot kupcema na podlagi Stanovanjskega zakona z Dodatkom h
kupoprodajni pogodbi št. 1795-10/93 z dne 30. 9. 1993
z dne 19. 11. 2002,
– sklep o dedovanju opr. št. I D 264/2015 z dne
22. 4. 2015 po pokojnem Farazin Alojzom,
– sklep o dedovanju opr. št. I D 2081/2016 z dne
6. 2. 2017 po pokojni Farazin Mariji,
– prodajne pogodbe z dne 1. 3. 2017 z ZK dovolilom z dne 23. 3. 2017, sklenjene s prodajalci: Farazin
Marjan, Farazin Milan in Mačukat Tatjana in Damiš Brankom kot kupcem,
zastavljena v korist banke – upnice: Nova kreditna
banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, MŠ 5860580000, za zavarovanje denarne terjatve
upnice do dolžnika Damiš Branka na temelju Kreditne
pogodbe št. 170323883207 v višini 35.000,00 EUR s
pp, z zapadlostjo terjatve najkasneje do vključno 31. 3.
2032.
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Objave sodišč
Izvršbe
3186 In 2210/2014

Os-1647/17

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. In 2210/2014 z dne 1. 12. 2014
in sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.
št. 2225/2014 z dne 1. 12. 2014, je bil dne 18. 5. 2016
opravljen v korist upnika Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje, rubež poslovnega prostora št. 8 v 3. nadstropju stavbe št. 564, številka dela stavbe 8, k.o. 1737 Tabor, v izmeri 64,50 m2, na
naslovu Komenskega ulica 14 v Ljubljani, last dolžnika
VILPO d.o.o. trgovsko in proizvodno podjetje, Komenskega ulica 14, Ljubljana. Zapisnik o rubežu ima pomen
zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2017
0088 VL 57178/2016

Os-1725/17

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Ptuju,
VL 57178/2016 z dne 7. 12. 2016, ki je postal pravnomočen 7. 1. 2017, je bil dne 24. 1. 2017 v korist upnika PSS
Ptuj, Vošnjakova ulica 6, Ptuj, ki ga zastopa Jure Ivančič, odvetnik iz Maribora, zaradi izterjave 1.162,05 EUR
s pripadki, po izvršitelju Simonu Joviću opravljen rubež
nepremičnine, posamezen del stavbe št. 11 v stavbi
št. 645 (dejanska raba stavbe: garaža), ki se nahaja v
pritličju stavbe, stoječe na parceli 1019/32 k.o. 425 – Lovrenc na Dravskem polju, katere lastnik je dolžnik Mitja
Jančec, Ulica Borisa Kraigherja 19, Kidričevo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 13. 3. 2017

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 99/2016

Os-1562/17

Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Marjeti
Klinc v nepravdni zadevi predlagateljice Danice Pratnekar, Milčinskega ulica 8, Celje, zoper nasprotne udeležence: 1. Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9,
Celje, 2. Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik, 3. Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, Štore, in upravnika Atrij
Celje d.o.o., Ljubljanska cesta 20, Celje, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini –
trisobnem stanovanju s površino 82,63 m2, ki obsega
sobo v izmeri 15,98 m2, sobo v izmeri 17,89 m2, sobo
v izmeri 17,89 m2, kuhinjo v izmeri 13,90 m2, kopalnico v izmeri 3,91 m2, WC v izmeri 2,42 m2, predsobo v
izmeri 6,51 m2, ložo v izmeri 3,16 m2 in klet 0,97 m2, v
stanovanjski hiši na naslovu Milčinskega ulica 8, Celje,
sklenjene dne 13. 11. 1991 med IMP Klima Celje p.o.
Celje kot prodajalcem ter Danico Pratnekar kot kupovalko, dne 23. 2. 2017 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne po-

godbe številka 0-36/91, sklenjene dne 13. 11. 1991 med
podjetjem IMP Klima Celje p. o. Celje kot prodajalcem in
Danico Pratnekar kot kupovalko za trisobno stanovanje
v stanovanjski hiši na naslovu Milčinskega ulica 8, Celje,
v izmeri 82,63 m2, ki obsega sobo v izmeri 15,98 m2,
sobo v izmeri 17,89 m2, sobo v izmeri 17,89 m2, kuhinjo
v izmeri 13,90 m2, kopalnico v izmeri 3,91 m2, WC v izmeri 2,42 m2, predsobo v izmeri 6,51 m2, ložo v izmeri
3,16 m2 in klet 0,97 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 2. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
P 14/2017

Os-1688/17

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke
Nade Žagar, Ulica Slavka Gruma 8, Novo mesto, ki jo
zastopa Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo
stranko neznani dediči članov Pavković zadruge, Marindol 39, Adlešiči, zaradi priznanja lastninske pravice,
pcto 200,00 €, v smislu člena 82 Zakona o pravdnem
postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 1. marca 2016 postavilo začasnega zastopnika neznanim dedičem članov
Pavković zadruge, Marindol 39, Adlešiči.
Začasni zastopnik je Kristjan Žalec, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene
stranke neznane dediče članov Pavković zadruge, Marindol 39, Adlešiči, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne
sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 1. 3. 2017
P 10/2017

Os-1691/17

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke
Mirka Jelenič, Vodnikova 16, Črnomelj, ki ga zastopa
Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko
neznani dediči po pok. Janku Popoviču, Dole 15, Suhor,
zaradi priznanja lastninske pravice pcto 300,00 €, v
smislu člena 82 Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 1. marca 2017 postavilo začasnega
zastopnika neznanim dedičem po pok. Janku Popoviču,
Dole 15, 8331 Suhor.
Začasni zastopnik je Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene
stranke neznane in neznano kje živeče dediče po Janku
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Popoviču do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec
ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da jim
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 1. 3. 2017
IV P 386/2013

Os-1391/17

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici
svetnici Danici Koren, v pravdni zadevi tožeče stranke:
1. Linda Stublla, Kidričeva cesta 45, Kranj in 2. Eytan
Liam Stublla, Kidričeva cesta 45, Kranj, ki ga zastopa
zakonita zastopnica mati, njo pa Odvetniška pisarna
Csipö in Kozamernik v Kranju, zoper toženo stranko
Labinot Morina, z neznanim naslovom, zaradi ugotovitve
očetovstva, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, Labinotu Morini, z neznanim prebivališčem,
postavilo začasno zastopnico odvetnico Mojco Košir,
Cesta železarjev 8 B, Jesenice.
Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od
dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma, dokler organ za socialne zadeve ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 12. 2016
II N 318/2016

Os-3759/16

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višjem pravosodnem svetovalcu Gregorju Berdenu, v nepravdni zadevi
predlagateljice Dušice Bouslimi, Rakuševa 10, Ljubljana, ki jo zastopa Ivanka Ločniškar, odvetnica v Ljubljani,
zoper nasprotnega udeleženca Walid Bouslimi, bivališče neznano, zaradi spremembe priimka mladoletnemu
otroku, dne 30. decembra 2016 sklenilo:
Za začasno zastopnico nasprotnega udeleženca
se imenuje odvetnica Betka Vreček Močnik, Prešernov
trg 3, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 12. 2016
2522 I 2787/2016

Os-1648/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Karel Serini, Pot na Ferjankovo 12, Log pri Brezovici, ki ga zastopa odv. Nagode Gogala Katarina Lina
– odvetnica, Robova cesta 6, Vrhnika, proti dolžnici Dragici Kapular, neznanega prebivališča, zaradi izterjave
35.868,88 EUR, sklenilo:
Dolžnici Dragici Kapular, neznanega prebivališča,
se v izvršilni zadevi pod opr. št. I 2787/2016 postavi začasni zastopnik odvetnik Orel Lado, Ljubljanska ulica 2,
1230 Ribnica.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal
dolžnico od dneva postavitve dalje, dokler dolžnica ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2017
Os-1689/17
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi
predlagateljev: 1. Elektrarne RM d.o.o., Polena 5, Me-
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Stran

žica, ki jih zastopa direktor Janez Pačnik, in 2. Sašo
Pačnik, Ob Meži 15, Prevalje, ki ju zastopa mag. Matjaž
Jugovec, odvetnik v Mariboru, zoper nasprotne udeležence: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji
iz Ljubljane, in 2. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
ulica 15, Ljubljana, 3. John Joseph Vlaj, 5908 Shamrock
Ln Greendale, WI 53129 ZDA, 4. Peter Stephan Vlaj,
5656 Garland Ln Greendale, WI 53129 ZDA, 5. Meta
Alma Rice, N24W 22543 Beeshwood, LN, Waukesha,
WI 53129 ZDA, ki jih (3.–5. nasprotnega udeleženca)
zastopa Dragan Dmitrovič, odvetnik v Ljubljani, 6. Alenka Čuček, Štefanova ulica 1, Ljubljana, ki jo zastopa
Igor Križanec, odvetnik v Ljubljani, 7. David Guglielmi,
1243 South 21st Street, Philadelphia, Pa 19146, ZDA,
8. D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.,
Dunajska cesta 160, Ljubljana, ob udeležbi: 1. Andrej
Svetic, Lepa cesta 37/a, Portorož, 2. Janez Eržen, Blažičeva ulica 26, Ljubljana, 3. Jože Brus, Vrtača 7, Ljubljana, 4. Ivana Dobrivojevič, Vrtača 7, Ljubljana, 5. Blaž
Čadež, Vrtača 7, Ljubljana, 6. Štefanija Avsec, Vrtača 7,
Ljubljana, 7. Jošt Klemenc, Vrtača 7, Ljubljana, 8. Alenka Novak, Vrtača 7, Ljubljana, 9. Jože Muster, Vrtača 7,
Ljubljana, 10. Aida Granda, Vrtača 7, Ljubljana, 11. Gal
Granda, Vrtača 7, Ljubljana, 12. Renata Breznikar, Vrtača 7, Ljubljana, 13. Danica Knez, Vrtača 7a, Ljubljana, 14. Jaroslav Skrušny, Vrtača 7a, Ljubljana, 15. Jan
Skuršny, Vrtača 7a, Ljubljana, 16. Nastja Skrušny Babin,
Vrtača 7a, Ljubljana, 17. Alenka Pardubsky, Vrtača 7a,
Ljubljana, 18. Jože Humer, Vrtača 7a, Ljubljana, 19. Anica Skebe, Vrtača 7a, Ljubljana, 20. Franc Skebe, Vrtača
7a, Ljubljana, 21. Nevenka Janhuba, Vrtača 7a, Ljubljana, 22. Božo Janhuba, Strunjan 134/d, Portorož, ki jih
zastopa upravnik G.V. Center d.o.o., Brnčičeva ulica 31,
Ljubljana, njega pa Jernej Pavšek, odvetnik v Ljubljani,
zaradi določitve pripadajočega zemljišča, s sklepom z
dne 9. 3. 2017 nasprotnemu udeležencu Davidu Guglielmiju na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom
Zakona o nepravdnem postopku in drugim odstavkom
26. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi postavilo začasno
zastopnico, odvetnico Renato Gradišar, Tbilisijska 81,
Ljubljana, ker je navedeni nasprotni udeleženec neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasna zastopnica bo Davida Guglielmija zastopala vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2017
VL 6762/2017

Os-1718/17

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana - Polje, proti dolžniku Roku Vrtovšek, Mestni trg 5,
Žalec, ki ga zastopa Urška Uranjek odvetnica, Savinjska
cesta 21, Žalec, zaradi izterjave 500,00 EUR, sklenilo:
Dolžniku Roku Vrtovšek, Mestni trg 5, Žalec, se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna
zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Urška Uranjek, Savinjska cesta 21, 3310 Žalec.
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Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2017
VL 14285/2017

Os-1769/17

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina,
cesta IX 6, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Mavricija
Batič, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljubljana – dostava,
po Vinko Kaplan, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljubljana –
dostava, proti dolžnici Tanji Petrinjak, Vojkova ulica 6,
Celje, ki jo zastopa zač. zast. odvetnica Nataša Freitag,
Glavni trg 7, Celje, zaradi izterjave 3.490,83 EUR, sklenilo:
Dolžnici Tanji Petrinjak, Vojkova ulica 6, Celje, se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna
zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Nataša Freitag, Glavni trg 7, Celje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2017

Republike Slovenije, vdova, umrla 26. 11. 2016, nazadnje stanujoča Količevo 45, Domžale.
Zapustnica je naredila oporoko, sodišču pa niso
znani zakoniti dediči, zato sodišče poziva tiste dediče,
ki mislijo, da imajo pravico do dedovanja na podlagi
zakona, da se priglasijo sodišču v roku enega leta
od objave tega oklica. Po poteku oklicnega roka bo
sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek in zadevo
zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga
v spisu.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 3. 2017

I D 2703/2015

Os-2342/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Boleslawu Janu Dabrowskem,
roj. 18. 10. 1936, umrlem 23. 8. 2015, nazadnje stan.
Bratovševa ploščad 16, Ljubljana, državljanu Republike
Slovenije.
Zapustnik je imel sina Jaceka Dabrowskega in
hčerko Katjo Dabrowski, za katera pa zapustnikova
zunajzakonska partnerica Maja Debič nima nobenih
podatkov.
Sodišče tako na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva potomca po pokojnem Boleslawu Janu
Dabrowskem, da se priglasita sodišču v enem letu od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2016
II D 1210/2016

Oklici dedičem
D 779/2016

Os-1168/17

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Veroniki Šober, rojeni Slanič, hčeri Vincenca, rojeni 30. 1. 1917, državljanki RS,
vdovi, umrli 22. 10. 2016, nazadnje stanujoči Obrežje pri
Zidanem Mostu 22, Zidani Most.
Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče vse zapustničine upnike,
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje v
roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem lahko
zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev prenese v
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upniki lahko pri
zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju,
ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih obveznostih.
Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila o
vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo bo zapuščino brez dedičev izročilo
Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 1. 2017
D 435/2016

Os-1782/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pokojni Angeli Kern, rojena 6. 5. 1930, državljanka

Os-1316/17

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Mariboru, po dne 4. 6. 2016 umrli Hermini
Žerjal, roj. 31. 7. 1929, vdovi, upokojenki, nazadnje stan.
Nasipna ulica 96, Maribor, pridejo v poštev kot dediči po
zapustnici dediči II. oziroma III. dednega reda, neznanih
imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče II. oziroma III. dednega
reda ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica,
skladno z 206. členom Zakona o dedovanju, in sicer pod
opr. št. II D 1210/2016.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 1. 2017

Oklici pogrešanih
N 14/2016

Os-1121/17

Pri tukajšnjem sodišču teče postopek za proglasitev
pogrešanega Mlakar Janeza, roj. 7. 12. 1885, nazadnje
stanujočega na območju Republike Slovenije v Iga vasi
3, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o pogrešanem, se poziva, da to
sporočijo sodišču v roku treh mesecev od objave tega
oklica. Po preteku trimesečnega roka bo sodišče razpisalo narok in pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 12. 1. 2017
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Kaiser Mario, Čečovje 6, Ravne na Koroškem,
indeks, št. 93539228, izdala FGPA, UM. gni337713

Drugo preklicujejo
ALEKSANDER ŠRAMEL S.P., Dvor 6A, Šmarje pri
Jelšah, izvod licence, št. 013548, za vozilo Mercedes
Benz – Actros, reg. št. CE ZH-445, veljavnost do 25. 2.
2020. gnu337705
AVTOPREVOZNIŠTVO ŠAUPERL d.o.o., Strma ulica 18, Benedikt, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500015044011, izdal Cetis Celje d.d., na ime
David Šauperl. gnr337704
KOČEVAR FERDO, d.o.o., Moškanjci 95G, Gorišnica, spričevalo o hrupu (Noise certificate), št. 19, izdano
8. 9. 2009, za zrakoplov PIPER PA-38-112, reg. oznaka
S5-DAA. gnb337720
Kores Aleš, Lovrenc na Dravskem polju 35b, Lovrenc na Dravskem polju, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500023187011, izdal Cetis Celje d.d. gnc337719
Kravanja Alan, Čezsoča 78, Bovec, študentsko izkaznico, št. 63090241, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko. gns337703
Malavašič Tim, Bratov Babnik 27, Ljubljana, odločbo o izbrisu čolna IZ 2902, št. 3734-105/2011/30,
izdajatelj Uprava RS za pomorstvo, leto izdaje 2006.
gnp337706
MOMO TRANS d.o.o., Teharska cesta 128, Celje,
dovolilnice, št. 504512, oznaka države 100/11, država
Bolgarija; št. 7105154, oznaka države 112/01, država
Belorusija; št. 0831274, oznaka države 643/11, država
Rusija. gnh337714
MOMO TRANS d.o.o., Teharska cesta 128, Celje,
dovolilnice, št. 0832276, oznaka države 643/11, država
Rusija; št. 0832277, oznaka države 643/11, država Rusija; št. 0815136, oznaka države 643/59, država Rusija.
gng337715

MOMO TRANS d.o.o., Teharska cesta 128, Celje,
dovolilnice, št. 0815 137, oznaka države 643/59, država
Rusija; št. 0815 138, oznaka države 643/59, država Rusija; št. 603884, oznaka države 792/35, država Turčija.
gnf337716
MOMO TRANS d.o.o., Teharska cesta 128, Celje, dovolilnice, št. 0493491, oznaka drž. 804/03, drž.
Ukrajina; št. 0493492, oznaka drž. 804/03, drž. Ukrajina; št. 0493493, oznaka drž. 804/03, drž. Ukrajina,
št. 0003152, oznaka drž. 807/11, drž. Makedonija.
gni337717
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino:
PETROL 87, Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50. gnd337718
Pleško Nadiža, Šmartinska c. 68, Ljubljana, izkaznico nepremičninskega posrednika, št. 00850, izdajatelj
Ministrstvo za okolje in prostor. gnl337710
SREČKO ŽALAR s.p., Ivenca 26, Vojnik, izvode licenc, št. 012888/002, za vozilo Volvo, reg. št.
CE Z409E, veljavnost do 9. 10. 2018; št. 012888/005,
za vozilo Mercedes Benz, reg. št. CE RP965, veljavnost
do 9. 10. 2018. gnk337711
SREČKO ŽALAR s.p., Ivenca 26, Vojnik, potrdila za voznike Milosavljević Vladan, št. 012888/
AĆ13-2-4614/2014, Simić Milenko, št. 012888/
SŠD13-2-125/2016; Smajić Dževad, št. 012888/AD132-3766/2016, izdajatelj Obrtna zbornica Ljubljana.
gnj337712
STARIN SIMON s.p., Bišče 44, Domžale, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500043047000, izdal Cetis
Celje, d.d., na ime Roberto Harbaš. gno337707
TANJA NEMEC S.P., Zgornja Voličina 63, Voličina, izvod licence, št. 012748/001, za vozilo Citroen
Jumper, reg. št. MB FP-169, veljavnost 16. 6. 2017.
gnm337709
Vidovič Uroš, Arbajterjeva ulica 3, Ptuj, štampiljko
Perutnine Ptuj d.d., pravokotne oblike, z vsebino Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj. gnt337702
ŽANINA d.o.o., Šmartno pri Sl. Gradcu 234,
Slovenj Gradec, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500006848001, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Rudolf Kozjek. gnn337708
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