Digitally signed by Matjaz Peterka
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government,
serialNumber=1236795114014, cn=Matjaz Peterka
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2017.06.16 14:38:32 +02'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

30

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

16. 6. 2017

ISSN 1318-9182

Leto XXVII

Javni razpisi
Št. 5440-6/2016/44

Ob-2479/17

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,
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1081/2006,
– Partnerskega
sporazuma
med
Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020,
št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014,
– Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 št. CCI
2014SI16MAOP001, verzija 2.0 z dne 4. 7. 2016 ter
1. sprememba, 2.1 z dne 29. 7. 2016,
– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08,
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14),
– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05
– uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07
– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12,
47/13, 12/14, 90/14 in 51/16),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718, Uradni list RS,
št. 80/16),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017
(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15, 80/16),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018
(DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr.
in 15/17),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),

– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi
organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski
sklad z dne 9. 6. 2017 (št. 9-1/3/MK/0)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor operacij »Jezikovna integracija ranljivih
skupin govorcev v Republiki Sloveniji«
(JR-ESS-RANLJIVE SKUPINE GOVORCEV)
1. Ime oziroma sedež posredniškega organa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke,
potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija,
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, prednostne osi »9 Socialna vključenost in
zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe
»9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje
zaposljivosti«, specifičnega cilja »9.1.3 Preprečevanje
zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju«.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij
(projektov) za spodbujanje jezikovne integracije ranljivih
skupin govorcev v Republiki Sloveniji, in sicer govorcev
s posebnimi potrebami.
Namen javnega razpisa je omogočiti govorcem
s posebnimi potrebami (gluhim/naglušnim, slepim/slabovidnim, gluhoslepim, osebam s specifičnimi motnjami
(npr. disleksijo), osebam z motnjami v duševnem razvoju) polno razviti sporazumevalno zmožnost za dejavnejše vključevanje v družbo, in sicer z razvojem metod
in gradiv izobraževanja, gradnjo specifičnih jezikovnih
orodij za učinkovitejše sporazumevanje, omogočanjem
alternativnih poti sporazumevanja (npr. tiskanje v brajici,
uveljavljanje znakovnega jezika) ter dejavnim udejstvovanjem govorcev s posebnimi potrebami na področju
kulture (sodelovanje pri npr. filmski in gledališki produkciji, na bralnih ali pogovornih urah o leposlovju, razstavah, filmih ipd.).
Namen razpisa je tudi ozaveščati javnost o specifiki sporazumevalnih potreb omenjenih govorcev in
o sprejemljivosti drugih (in drugačnih) poti komunicira-
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nja, kar je eden od pogojev, da se alternativnim potem
sporazumevanja prizna enakovreden položaj, kot ga
ima slovenščina. Osebe s posebnimi potrebami morajo
namreč svoje sporazumevalne potrebe uresničevati po
drugih poteh. Možnost takšnega alternativnega izražanja je nujna za preprečitev njihove izolacije.
Cilj javnega razpisa
Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki
bodo ciljnim skupinam omogočili dvig jezikovne zmožnosti in njihovo dejavnejše vključevanje v družbo.
Z možnostjo izražanja, izobraževanja, dostopnostjo do
kulturnih dobrin in udeležbo v kulturnem življenju širše
družbe se zanje zmanjša tveganje socialne izključenosti
ter povečajo možnosti za vstop na trg dela.
Ciljne skupine javnega razpisa so ranljive skupine
govorcev, in sicer govorci s posebnimi potrebami različne starosti:
– gluhi/naglušni,
– slepi/slabovidni,
– gluhoslepi,
– osebe s specifičnimi motnjami (npr. disleksijo in
druge osebe z bralno-napisovalnimi težavami) in
– osebe z motnjami v duševnem razvoju.
Upravičenci razpisa so javni zavodi1, univerze, raziskovalne in znanstvene inštitucije ter nevladne organizacije, ki lahko s svojim delom in udejstvovanjem pripomorejo k doseganju učinkov in rezultatov javnega razpisa.
Območje izvajanja
Projekti se bodo izvajali v vzhodni (KRVS) in zahodni kohezijski (KRZS) regiji2. Za določitev razmerja
med programskima območjema se uporablja ključ delitve glede na podatek o številu prebivalcev v posamezni
kohezijski regiji, to pomeni delitev finančnih sredstev
v razmerju 53 % za KRVS in 47 % za KRZS.
Obvezne in izbirne vsebine
Prijavitelj načrtuje projekt za eno ali več ciljnih skupin, v njem pa mora zagotoviti naslednje obvezne vsebine:
1. dejavno vključevanje govorcev s posebnimi potrebami v različne faze izvajanja projekta na način, ki
spodbuja razvoj njihove jezikovne zmožnosti,
2. izobraževanje oziroma usposabljanje, namenjeno govorcem s posebnimi potrebami za dvig njihove
jezikovne zmožnosti in
1
Javni zavod RTV Slovenija ni upravičenec tega razpisa, saj je zagotavljanje dostopnosti oddaj pripadnikom
ranljivih skupin po Zakonu o RTV obveznost javne službe
RTV Slovenija.
2
Slovenija je v novem programskem obdobju po letu
2014 na ravni NUTS 2 (The Nomenclature of Territorial
Units for Statistics, t. i. NUTS, je skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, kot sledi iz Uredbe Komisije (EU) 2016/2066 z dne 21. novembra 2016 o spremembi
prilog k Uredbi ES št. 1059/2003 Evropskega parlamenta
in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije teritorialnih enot)
razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na bolj razvito
kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (KRVS). Delitev
slovenskih občin na kohezijski regiji (po NUTS 2) je razvidna iz preglednice, ki je dostopna na spletnih straneh
Statističnega urada RS in je priloga tega razpisa. Delitev
je dostopna tudi na strani http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_2014_2020/
Opozorilo – skladno z navodilom organa upravljanja:
Občina Litija se za potrebe izvajanja evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020 umešča v Osrednjeslovensko
regijo oziroma v kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, kljub
temu, da je v objavljenem seznamu občin uvrščena v Zasavsko regijo oziroma v kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija.
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3. vsebine, namenjene popularizaciji in senzibilizaciji o potrebah in načinih sporazumevanja govorcev
s posebnimi potrebami pri večinskogovorečem prebivalstvu, in sicer v okviru projekta (npr. tečaji osnov
znakovnega jezika ali brajice za večinskogovoreče prebivalstvo, priprava dogodkov, gradiv, ki ozaveščajo o težavah govorcev s posebnimi potrebami pri vključevanju
v družbo, ozaveščanje o konceptu lahkega branja ipd.).
Prijavitelj med spodaj navedenimi izbirnimi vsebinami, namenjenimi razvoju jezikovne zmožnosti ciljnih
skupin, izbere eno vsebino:
1. razvoj metod in didaktičnih gradiv za izobraževanje govorcev s posebnimi potrebami,
2. dvig jezikovne zmožnosti govorcev s posebnimi
potrebami s pomočjo kulturnih projektov,
3. omogočanje alternativnih poti sporazumevanja
(npr. tečaji brajice, slovenskega znakovnega jezika) in
4. gradnja specifičnih jezikovnih orodij za govorce
s posebnimi potrebami.
Vsak prijavljen projekt v okviru posamezne izbirne vsebine mora v izobraževanje/usposabljanje vključiti
najmanj 26 govorcev s posebnimi potrebami, in sicer
vsaj 14 iz KRVS in vsaj 12 iz KRZS. Oblika izobraževanja/usposabljanja ni posebej predpisana (prijavitelj jih
lahko izvede v obliki delavnic, seminarjev, taborov, okroglih miz ipd., odvisno od projekta), obvezno pa je dejavno
sodelovanje ciljne skupine udeležencev na način, ki spodbuja razvoj njihove jezikovne zmožnosti. Prijavitelj mora
tudi zagotoviti, da bo posamezen udeleženec v program
izobraževanja oziroma usposabljanja vključen vsaj 40 ur.
Prijavitelj bo moral z vprašalnikom ali kakšno drugo
obliko preverjanja pri govorcih s posebnimi potrebami
v različnih fazah izobraževanja oziroma usposabljanja
tudi obvezno preverjati, ali je izobraževanje/usposabljanje izboljšalo njihove jezikovne zmožnosti. Prijavitelj bo
moral evalvacijsko poročilo o spremljanju učinkovitosti
izvedenega izobraževanja/usposabljanja (oziroma izobraževanj/usposabljanj) oddati ob koncu projekta.
Prijavitelj vodi ločen seznam govorcev s posebnimi
potrebami, ki sodelujejo v različnih fazah izvajanja projekta3, in seznam govorcev s posebnimi potrebami, ki so
udeleženci izobraževanja/usposabljanja. O udeležencih
izobraževanja oziroma usposabljanja bo moral prijavitelj
poročati po Prilogi I Uredbe 1304/2013/EU.
Kazalniki:
V okviru operacije je določeno spremljanje naslednjih kazalnikov:
1. Kazalnik učinka: število oseb iz ranljivih ciljnih
skupin, vključenih v program (vsaj 14 oseb iz KRVS
vključenih v program izobraževanja oziroma usposabljanja za dvig jezikovne zmožnosti in vsaj 12 iz KRZS),
2. Kazalnik rezultata: delež oseb iz ranljivih skupin,
vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu: 25 %4.
Udeleženec uspešno zaključi program, če na koncu dobi potrdilo ali javno listino o uspešno opravljenem
programu izobraževanja oziroma usposabljanja. Potrdilo
zagotavlja, da je udeleženec pridobil novo kompetenco,
ki mu bo omogočila, da se bo po zaključku programa
vključil bodisi v programe usposabljanja ali izobraževa3
Ni nujno, da se v izvajanje projekta ves čas vključuje
iste osebe, tudi njihovo število ni določeno. Ti govorci s posebnimi potrebami sodelujejo pri kreiranju vsebin in izvajanju projekta z namenom, da bo projekt dejansko uporaben
in kakovosten (preizkušanje ustreznosti gradiv, jezikovnih
orodij ipd.).
4
Delež je določen skladno z Operativnim programom
za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020.
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nja bodisi registriral v evidenco brezposelnih oseb, ki
jo vodi Zavod RS za zaposlovanje, bodisi vključil v program za pridobivanje kvalifikacij ali pa se bo zaposlil
v okviru programov, ki so predvideni v ukrepih aktivne
politike zaposlovanja, zaščitenih delovnih okoljih, v okviru javnih del ali na običajnem trgu dela.
Poleg navedenih programskih kazalnikov se bo
v okviru projekta spremljalo še kazalnik:
število oseb iz ranljivih ciljnih skupin govorcev s posebnimi potrebami, ki se bodo dejavno vključevale v različne faze izvajanja projekta (sodelovanje pri kreiranju
vsebin in izvajanju projekta z namenom, da bo projekt
dejansko uporaben in kakovosten, npr. preizkušanje
ustreznosti gradiv, jezikovnih orodij …) – ni pomembno,
iz katere regije prihajajo.
Opredelitev izrazov za ta razpis:
Jezikovna orodja:
– jezikovni viri (korpusni, slovarski, slovnični, pravopisni, terminološki ipd.) in
– jezikovne tehnologije (končni produkti, namenjeni
neposredni uporabi – računalniške in mobilne aplikacije
ipd.).
Kulturni projekti:
– izdaja prilagojenih leposlovnih del (npr. v stripu,
brajici, lahkem branju, tipne slikanice, zvočne knjige,
slikanice v znakovnem jeziku),
– filmska, gledališka produkcija in produkcija spletnih vsebin,
– omogočanje spremljanja kulturne ponudbe v znakovnem jeziku ter z avdiodeskripcijo in
– delavnice o kulturnih temah, bralne ure oziroma
bralna značka, pogovori o kulturni produkciji (filmih, razstavah, predstavah, knjigah ipd.).
Alternativne poti sporazumevanja:
– delavnice, tečaji ipd. slovenskega znakovnega
jezika (tudi za strokovne delavce, starše ali skrbnike
govorcev s posebnimi potrebami),
– učenje brajice in izpopolnjevanje v brajici (tudi za
strokovne delavce, starše ali skrbnike govorcev s posebnimi potrebami) in
– delavnice, tečaji ipd. za dvig sporazumevalne
zmožnosti oseb z gluhoslepoto in
– delavnice, tečaji ipd. o načinih sporazumevanja
z osebami z gluhoslepoto – za strokovne delavce, starše
ali skrbnike govorcev s posebnimi potrebami.
Podrobnejša opredelitev vsebine projektnih dejavnosti izhaja iz Resolucije o nacionalnem programu za
jezikovno politiko 2014–2018 z dokumentoma Akcijski
načrt za jezikovno izobraževanje in Akcijski načrt za
jezikovno opremljenost (ANJO). Dokumenti so dostopni na http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_slovenski_jezik/resolucija_o_nacionalnem_programu_za_jezikovno_politiko_20142018/, ANJO pa je
tudi priloga tega razpisa.
Pri pripravi vloge za 4. izbirno dejavnost (gradnja
specifičnih jezikovnih orodij za govorce s posebnimi
potrebami) je priporočljivo, da prijavitelj sledi skupnim
smernicam, objavljenim na 27. strani Akcijskega načrta
za jezikovno opremljenost.
Pričakovane dejavnosti in rezultati
Prijavitelji sami izberejo, za katero ranljivo skupino
govorcev s posebnimi potrebami bodo razvili projekt
(projekt je lahko načrtovan tudi za več ranljivih skupin).
Pričakovane dejavnosti in rezultati projektov, načrtovanih na podlagi posameznih izbirnih vsebin, morajo biti:
1. Razvoj metod in didaktičnih gradiv za izobraževanje govorcev s posebnimi potrebami
Pričakovane dejavnosti:
– dejavno sodelovanje ciljne skupine govorcev
s posebnimi potrebami v ključnih fazah razvoja metod
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in didaktičnih gradiv za izobraževanje ciljne skupine
oziroma ciljnih skupin govorcev s posebnimi potrebami,
– po potrebi izobraževanje izobraževalcev (v primeru, ko bi za izobraževanje govorcev s posebnimi potrebami po novih metodah potrebovali več usposobljenih
izobraževalcev),
– načrtovanje programa izobraževanja za ciljno
skupino/skupine in izvedba izobraževanja (posamezen
udeleženec mora biti vključen v program vsaj 40 ur – na
koncu izvajalec udeležencem izda potrdilo),
– spremljanje učinkovitosti izobraževanja (samoevalvacija) in
– izvedba promocijskih dejavnosti, namenjenih popularizaciji in senzibilizaciji o potrebah in načinih sporazumevanja ciljne skupine govorcev s posebnimi potrebami ter izvedba promocijskih dejavnosti, namenjenih
ciljni skupini govorcev s posebnimi potrebami – v okviru
projekta.
Pričakovani rezultati:
– razvite metode in didaktična gradiva za izobraževanje ciljne skupine oziroma ciljnih skupin govorcev
s posebnimi potrebami,
– izdelan program izobraževanja ciljne skupine/skupin po razvitih metodah,
– razvit model za diseminacijo vsebin v zavode
in/ali društva in
– objava celostnega programa za izobraževanje
ciljne skupine/skupin po razvitih metodah in gradivih na
spletnih straneh prijavitelja in Ministrstva za kulturo in
obvezna objava didaktičnih gradiv na spletnih straneh
prijavitelja, neobvezno tudi v knjižni obliki.
2. Dvig jezikovnih zmožnosti govorcev s posebnimi
potrebami s pomočjo kulturnih projektov
Pričakovane dejavnosti:
– dejavno sodelovanje govorcev s posebnimi potrebami pri izvedbi kulturnega projekta (tudi v fazah priprave) na način, ki spodbuja razvoj jezikovne zmožnosti,
– izobraževanje ciljne skupine v okviru predvidenega kulturnega projekta (npr. v obliki delavnic, okroglih
miz, debat; posamezen udeleženec mora biti vključen
v program vsaj 40 ur – na koncu izvajalec udeležencem,
tj. govorcem s posebnimi potrebami, izda potrdilo),
– spremljanje učinkovitosti izobraževanja (samoevalvacija) in
– izvedba promocijskih dejavnosti, namenjenih popularizaciji in senzibilizaciji o potrebah in načinih sporazumevanja ciljne skupine govorcev s posebnimi potrebami ter izvedba promocijskih dejavnosti, namenjenih
ciljni skupini govorcev s posebnimi potrebami – v okviru
projekta.
Pričakovani rezultati:
– izveden vsaj en kulturni projekt (enkratna izvedba
ali ponavljajoča dejavnost – odvisno od narave projekta) in
– objava končnega izdelka na spletnih straneh prijavitelja (npr. posnetka izvedbe, knjige v elektronski
obliki ipd.), neobvezno tudi v knjižni obliki.
3. Omogočanje alternativnih poti sporazumevanja
Pričakovane dejavnosti:
– dejavno sodelovanje ciljne skupine govorcev
s posebnimi potrebami v ključnih fazah razvoja programa izobraževanja ciljne skupine oziroma skupin govorcev s posebnimi potrebami – projekt lahko vključuje tudi
izobraževanje za strokovne delavce, starše ali skrbnike
govorcev s posebnimi potrebami,
– izvedba izobraževanja (tečajev, delavnic ipd.) za
ciljno skupino/skupine – projekt lahko vključuje tudi izobraževanje za strokovne delavce, starše ali skrbnike
govorcev s posebnimi potrebami (posamezen udeleženec mora biti vključen v program vsaj 40 ur – na koncu
izvajalec udeležencem izda potrdilo),
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– spremljanje učinkovitosti izobraževanja (samoevalvacija) in
– izvedba promocijskih dejavnosti, namenjenih popularizaciji in senzibilizaciji o potrebah in načinih sporazumevanja ciljne skupine govorcev s posebnimi potrebami ter
izvedba promocijskih dejavnosti, namenjenih ciljni skupini
govorcev s posebnimi potrebami – v okviru projekta.
Pričakovani rezultati:
– izdelan program izobraževanja ciljne skupine oziroma skupin govorcev s posebnimi potrebami (lahko tudi
program izobraževanja za strokovne delavce, starše ali
skrbnike govorcev s posebnimi potrebami),
– razvit model za diseminacijo vsebin v zavode
in/ali društva in
– objava programa za izobraževanje ciljne skupine oziroma skupin govorcev s posebnimi potrebami
(vključujoč izobraževalna gradiva) na spletnih straneh
prijavitelja in Ministrstva za kulturo.
4. Gradnja specifičnih jezikovnih orodij
Pričakovane dejavnosti:
– načrtovanje in razvoj specifičnega jezikovnega
orodja ali nadgradnja že obstoječih5 jezikovnih orodij,
– dejavno sodelovanje ciljne skupine govorcev
s posebnimi potrebami v ključnih fazah projekta,
– načrtovanje izobraževanja ciljne skupine za delo
z jezikovnim orodjem,
– po potrebi izobraževanje izobraževalcev (v primeru, ko bi za izobraževanje govorcev s posebnimi
potrebami za delo z jezikovnim orodjem potrebovali več
usposobljenih izobraževalcev),
– izobraževanje ciljne skupine govorcev s posebnimi potrebami za delo z jezikovnim orodjem (posamezen
udeleženec mora biti vključen v program vsaj 40 ur – na
koncu udeleženci prejmejo potrdilo),
– spremljanje učinkovitosti izobraževanja (samoevalvacija),
– izvedba promocijskih dejavnosti, namenjenih popularizaciji in senzibilizaciji o potrebah in načinih sporazumevanja ciljne skupine govorcev s posebnimi potrebami ter izvedba promocijskih dejavnosti, namenjenih
ciljni skupini govorcev s posebnimi potrebami – v okviru
projekta.
Pričakovani rezultati:
– izdelano specifično jezikovno orodje, namenjeno
neposredni uporabi ob usmeritvi o dostopnosti spletnih
rešitev – WCAG 2.06,
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– izvedeno izobraževanje ciljne skupine govorcev
s posebnimi potrebami in
– omogočen prost dostop do jezikovnega orodja –
objava na spletni strani prijavitelja in objava programske
kode s pripadajočo dokumentacijo v ustreznem prosto
dostopnem repozitoriju7.
Dejavnosti, upravičene do sofinanciranja v okviru
posameznega projekta, so:
– strokovno in administrativno koordiniranje projekta,
– izvedba obveznih vsebin projekta,
– izvedba pričakovanih dejavnosti v okviru ene od
izbirnih vsebin projekta ter
– informiranje in komuniciranje.
Prijavitelj je posamezna pravna oseba zasebnega
ali javnega prava. Za zagotavljanje uspešnosti projekta
se lahko prijavitelj prijavi v partnerstvu z drugo (eno ali
več) nepridobitno pravno osebo zasebnega ali javnega
prava in v projektno skupino vključi tudi strokovnjake, ki
niso zaposleni pri njem8.
Izbrani prijavitelji bodo morali zagotoviti prosto dostopnost izdelkov, ki imajo lastnosti avtorskega dela
(študije, navodila, priporočila, jezikovni viri in tehnologije, gradiva in morebitni podobni izdelki), nastalih pri
izvajanju projekta.
Za izdelke, ki bodo imeli značaj avtorskega dela,
bodo morali izvajalci zagotoviti prosto dostopnost na
spletu po licenci Creative Commons, in sicer po naslednji obliki standardne licence »Priznanje avtorstva
CC-BY«, po kateri je uporabnikom dovoljeno tako nekomercialno kot tudi komercialno reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev in predelava
avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja
izvirnega dela. Izjema so tisti uporabljeni viri in tehnologije ter tiste vsebine jezikovnih e-orodij, kjer je treba
zagotoviti varovanje osebnih podatkov, ali pa gre za gradiva, ki gradijo na že obstoječih podatkih z drugačnimi
avtorskimi pravicami. Avtorska dela, označena z licenco
»Priznanje avtorstva CC-BY«, bodo morali ustrezno objaviti in s tem seznaniti ministrstvo.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji (zahteve), ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati, da se uvrstijo v izbor za dodelitev sredstev:
(zahteve v točkah 1, 2, 3, 4, 5 in 7 veljajo tudi za
partnerja oziroma partnerje, če se prijavitelj prijavlja
v partnerstvu z drugo pravno osebo):

Pogoji
so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji,

Izkazovanje pogojev
– Fotokopija ustanovnega ali drugega ustreznega
pravnega akta prijavitelja ali fotokopijo objave
ustreznega pravnega akta v uradnem listu
– Izjava o izpolnjevanju pogojev (9. točka prijavnega
obrazca)
so pravne osebe zasebnega ali javnega prava, ki
– Fotokopija ustanovnega ali drugega ustreznega
so ustrezno registrirane za opravljanje dejavnosti,
pravnega akta prijavitelja ali fotokopijo objave
v katero sodi predlagani projekt (na področju izbrane ustreznega pravnega akta v uradnem listu
izbirne vsebine in/ali na področju dela z ranljivimi
skupinami govorcev),

5
Če projekt predvideva nadgradnjo že obstoječega jezikovnega orodja, je treba v prijavnem obrazcu – v 4. C) točki – natanko opredeliti, do katerega koraka je bilo orodje že izdelano, višino sredstev, ki so bila za to porabljena, in tudi vir financiranja.
6
WCAG 2.0 (http://www.w3.org/WAI/intro/wcag)
7
Priporočamo repozitorij CLARIN.SI – Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije (http://www.
clarin.si/info/o-repozitoriju/).
8
V tem primeru prijavitelj v prijavnem obrazcu izpolni točko 2. Podatki o partnerstvu, prijavitelj in partner – oziroma partnerji, če jih je več, – pa podpišeta tudi Izjavo o partnerstvu v točki 10. prijavnega obrazca, v kateri se zavežeta k podpisu
Partnerskega sporazuma, če bo projekt izbran za sofinanciranje.
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Pogoji
imajo poravnane obveznosti, davke in prispevke do
Republike Slovenije (enaka zahteva velja tudi za
partnerja oziroma partnerje),

4

s prijavljenim projektom ne kandidirajo na katerem
koli drugem javnem razpisu ali pozivu,

5

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

6

prijavljajo samo en projekt; če bo prijavitelj predložil
več projektov za sofinanciranje, bo upoštevan tisti, ki
bo na ministrstvu evidentiran kot prvoprispeli,
7 če se prijavitelj prijavlja v partnerstvu z drugo
pravno osebo in če bo prijavitelj ali partner oziroma
partnerji predvidel sodelovanje v več partnerstvih,
bo upoštevana tista prijava, ki bo na ministrstvu
evidentirana kot prvoprispela,
8 prijavljajo dejavnosti, ki se bodo začele izvajati v letu
2017 in se bodo končale najpozneje 31. 8. 2019,
9 prijavljajo projekt najmanj v višini 50.000,00 EUR,
največ pa 265.000,00 EUR (prijavitelji, ki imajo
sedež v vzhodni kohezijski regiji po NUTS 2) oziroma
največ 235.000,00 EUR (prijavitelji, ki imajo sedež
v zahodni kohezijski regiji po NUTS 2),
10 s sestavo projektne skupine izkazujejo izkušnje in
reference na izbranem vsebinskem področju ter
izkušnje in reference na področju dela z ranljivimi
skupinami govorcev v zadnjih petih letih,
11 vodja projekta mora imeti zaključeno najmanj
izobrazbo 2. bolonjske stopnje (oziroma nekdanji
univerzitetni program VII. stopnje),
12 vsaj eden sodelavec projektne skupine mora imeti
zaključeno najmanj izobrazbo 1. bolonjske stopnje
(oziroma nekdanji visokošolski strokovni program
stopnje VI./2).
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Izkazovanje pogojev
– Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih, davkih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od datuma objave
javnega razpisa*
– Izjava o izpolnjevanju pogojev (9. točka prijavnega
obrazca)
– Pogoj bo v aplikaciji Erar preverilo ministrstvo
– Izjava o izpolnjevanju pogojev (9. točka prijavnega
obrazca)
– Pogoj bo v aplikaciji Erar preverilo ministrstvo
– Izjava o izpolnjevanju pogojev (9. točka prijavnega
obrazca)
– Pogoj bo ministrstvo preverilo v svoji evidenci
– Pogoj bo ministrstvo preverilo v svoji evidenci
– Parafiran izvod partnerskega sporazuma – vsako stran
parafirata prijavitelj in partner(ji)
– Izjava o izpolnjevanju pogojev (9. točka prijavnega
obrazca)
– Terminski in finančni načrt projekta

– Dokazila o referencah članov projektne skupine**

– Fotokopija spričevala članov projektne skupine ali
ustrezno potrdilo fakultete o dokončanem študiju
– Fotokopija spričevala članov projektne skupine ali
ustrezno potrdilo fakultete o dokončanem študiju

*Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa samo pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc.
Za hitrejšo obravnavo vloge je zaželeno, da prijavitelj potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
**Dokazila o referencah morajo vsebovati navedbo strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta, ter:
– njihove življenjepise z navedeno doseženo ravnjo in smerjo izobrazbe, delovnimi izkušnjami, znanjem in izkušnjami na
področju dela z ranljivimi skupinami govorcev oziroma za ranljive skupine govorcev in/ali na izbranem vsebinskem področju;
– druga dokazila o referencah, če jih člani projektne skupine imajo in uveljavljajo (npr. bibliografija, preostala dokazila,
ki dokazujejo reference na področju/področjih, na katerih bo prijavljeni član projektne skupine deloval). Če reference članov
projektne skupine dokazujete z bibliografijo, lahko med dokazili o referencah (npr. v življenjepisu posameznika ali v samostojnem dokumentu) navedete ustrezne e-povezave do bibliografije posameznika iz javno dostopnih evidenc (npr. Cobiss,
Sicris) ali priložite fizične izpise bibliografij (natisnjeni in hkrati v zapisu na e-nosilcu, kot zahteva razpisno besedilo) za vsakega posameznega člana projektne skupine. Preostala morebitna dokazila, ki dokazujejo reference na področju/področjih,
na katerih bo prijavljeni član projektne skupine (so)deloval, priložite v fizični obliki, na način kot zahteva razpisno besedilo.

4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu
od bolj k manj pomembnemu)
4.1 Ugotavljanje upravičenosti
Če je vsaj eden od pogojev upravičenosti ovrednoten z NE, komisija za ocenjevanje vlog prijavo izloči in
je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje. Takšna vloga
bo s sklepom zavržena.
POGOJI UPRAVIČENOSTI (IZLOČITVENA MERILA)
1. Skladnost z javnim razpisom: Predlog projekta je skladen z namenom in cilji javnega razpisa ter
vključuje vse v javnem razpisu predpisane obvezne vsebine.
2. Ciljne skupine: Projekt izkazuje ustrezno ciljno skupino in predvideva izvedbo
izobraževanj/usposabljanj za vsaj 14 oseb iz ranljivih skupin govorcev iz vzhodne in 12
oseb iz ranljivih skupin govorcev iz zahodne kohezijske regije (vsak udeleženec mora biti
v izobraževanje/usposabljanje vključen vsaj 40 ur).
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POGOJI UPRAVIČENOSTI (IZLOČITVENA MERILA)
3. Ustreznost upravičenca: Prijavitelj je upravičenec v skladu z določili 3. točke tega razpisa.
4. Realna izvedljivost: Predlog upošteva časovni in finančni okvir ter vse obvezne in eno izbirno
vsebino, določene s tem javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
5. Prost dostop: Gradiva, orodja in drugi izdelki, izdelani v okviru projekta, bodo prosto dostopni
ranljivim skupinam govorcev in širši javnosti ter objavljeni v ustreznem prosto dostopnem repozitoriju.

4.2 Merila za ocenjevanje
Pravočasne in popolne prijave upravičenih prijaviteljev bo ocenila komisija za ocenjevanje vlog v okviru
naslednje lestvice:
Opis ocene
Popolnoma drži
V večji meri drži
V srednji meri drži
V manjši meri drži
Ne drži

Točke
od 0 do 4
4
3
2
1
0

Točke
od 0 do 8
8
6
4
2
0

DA
DA

NE
NE

DA

NE

Po merilu 1.5 je mogoče ugotoviti samo (ne)izpolnjevanje zahtevanega (velja za vse izbirne vsebine),
zato komisija za ocenjevanje vlog v skladu s tem v takšnih primerih dodeli samo 0 ali 4 točke.
Pri ocenjevanju strokovnih izkušenj projektne skupine štejejo reference celotne skupine, ne posameznika
(ni nujno, da ima posameznik izkušnje tako na področju
izbrane izbirne vsebine kot tudi na področju dela z ranljivimi skupinami govorcev). Za največje število točk
zadostuje 5 referenc ali več.
Komisija za ocenjevanje vlog bo posamezen projekt
ocenila v okviru meril izbrane izbirne vsebine (vsako
merilo ima 5 sklopov).

Merila za posamezne izbirne vsebine:
1. Razvoj metod in gradiv za izobraževanje govorcev s posebnimi potrebami
Merilo
1 Ustreznost operacije
1.1 Namen in cilji projekta so jasno in natančno opredeljeni in usklajeni z namenom in cilji
razpisa, ciljna skupina (oziroma ciljne skupine, če projekt zajema več skupin) in njene potrebe so
jasno opredeljene.
1.2 Projekt predvideva program izobraževanja oziroma usposabljanja, ki zahteva aktivno vlogo
pripadnikov ciljne skupine.
1.3 Pričakuje se, da bodo izvedene dejavnosti pripomogle k razvoju jezikovne zmožnosti ciljne
skupine in posledično k njenemu dejavnejšemu vključevanju v različna družbena področja
(izobraževanje, zaposlovanje, udeležba v kulturnem življenju …).
1.4 Projekt izkazuje inovativnost in učinkovitost metod in gradiv za izobraževanje ciljne skupine
govorcev s posebnimi potrebami.
1.5 Projekt prispeva k izmenjavi izkušenj, rezultatov in dobrih praks na regionalni, nacionalni ali
celo mednarodni ravni. (Pri tem merilu je mogoče doseči 0 ali 4 točke.)
2 Izvedljivost operacije
2.1 Delovni načrt projekta je logičen in primerno strukturiran. Načrtovane dejavnosti ustrezajo
ciljem projekta in so medsebojno povezane.
2.2 Terminski načrt dejavnosti je ustrezen in izvedljiv.
2.3 Načrtovane dejavnosti so skladne s predvidenimi stroški.
2.4 Konstrukcija stroškov je podrobno utemeljena in pregledno predstavljena. Predvidena
sredstva po kategorijah stroškov zagotavljajo učinkovito izvedbo projekta in gospodarno
porabo sredstev. Načrtovana poraba finančnih sredstev za izvedbo projekta po letih je glede na
načrtovane dejavnosti in z njimi povezane stroške ustrezna. Finančni načrt je realen.
3 Trajnost predvidenih rezultatov
3.1 Iz prijavnega obrazca prepričljivo izhaja, da bodo v okviru projekta izvedena kakovostna
izobraževanja oziroma usposabljanja, ki bodo ciljni skupini govorcev s posebnimi potrebami
izboljšala jezikovno zmožnost. Predstavljeni pristopi in metode zagotavljajo, da bodo pripadniki
ciljnih skupin govorcev s posebnimi potrebami, ki bodo vključeni v izobraževanje/usposabljanje,
to tudi uspešno končali.
3.2 Iz prijavnega obrazca prepričljivo izhaja, da bodo v okviru projekta nastali kakovostni
in trajni rezultati: prepričljivi in zanimivi prosto dostopni novi izdelki in gradiva, ki
bodo govorcem s posebnimi potrebami – tudi tistim, ki niso bili neposredno vključeni
v izobraževanja/usposabljanja – izboljšali jezikovno zmožnost in posledično kakovost življenja.
Razvidno je še, da bo prijavitelj razvil modele, strategije izobraževanja/usposabljanja, ki jih bo
mogoče implementirati v zavode/društva.

Točke

Možno
število
točk
32

8
4
8
8
4
28
8
8
4
8
16
8

8
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Merilo
4 Usposobljenost prijavitelja za izvedbo operacije
4.1 Izkušnje in reference prijavitelja za izvajanje predvidenih aktivnosti so ustrezne in so
izkazane z več primerljivimi projekti v zadnjih petih letih.
4.2 Projektna skupina ima ustrezne strokovne izkušnje na področju izbrane vsebine.
4.3 Projektna skupina ima ustrezne strokovne izkušnje na področju dela z ranljivimi skupinami.
5 Utemeljitev strategije promocije projekta – načrt informiranja in komuniciranja z javnostjo
5.1 Predstavljeni pristopi k seznanjanju javnosti o projektu in zamišljene oblike komuniciranja
z javnostjo o projektu so vsebinsko primerni, usklajeni in učinkoviti, pričakuje se, da bodo
načrtovane dejavnosti informiranja in komuniciranja z javnostjo o projektu dosegle širšo javnost
in prispevale k ozaveščanju večinskogovorečih prebivalcev o težavah govorcev s posebnimi
potrebami pri vključevanju v družbo.
5.2 Predstavljeni pristopi k seznanjanju ciljne skupine govorcev s posebnimi potrebami
o projektu in zamišljene oblike komuniciranja so vsebinsko primerni, usklajeni in učinkoviti;
pričakuje se, da bodo načrtovane dejavnosti informiranja in komuniciranja strokovno javnost in
pripadnike ciljne skupine govorcev s posebnimi potrebami spodbudile k uporabi razvitih metod in
didaktičnih gradiv za dvig jezikovne zmožnosti ciljne skupine.

Točke
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Možno
število
točk
16

8
4
4
8
4

4

2. Dvig jezikovnih zmožnosti govorcev s posebnimi potrebami s pomočjo kulturnih projektov
Merilo
1 Ustreznost operacije
1.1 Nameni in cilji projekta so jasno in natančno opredeljeni in usklajeni z nameni in cilji razpisa,
ciljna skupina (oziroma ciljne skupine, če projekt zajema več skupin) in njene potrebe so jasno
opredeljene.
1.2 Projekt predvideva program izobraževanja oziroma usposabljanja, ki zahteva aktivno vlogo
pripadnikov ciljne skupine.
1.3 Pričakuje se, da bodo izvedene dejavnosti pripomogle k razvoju jezikovne zmožnosti ciljne
skupine in posledično k njenemu dejavnejšemu vključevanju v različna družbena področja
(izobraževanje, zaposlovanje, udeležba v kulturnem življenju …).
1.4 Projekt izkazuje inovativnost pri vključevanju govorcev s posebnimi potrebami glede na
vsebino in način vključevanja v projekt.
1.5 Projekt vključuje vsebine, ki govorcem s posebnimi potrebami večajo dostopnost do literarne
zapuščine Ivana Cankarja.9 (Pri tem merilu je mogoče doseči 0 ali 4 točke.)
2 Izvedljivost operacije
2.1 Delovni načrt projekta je logičen in primerno strukturiran. Načrtovane dejavnosti ustrezajo
ciljem projekta in so medsebojno povezane.
2.2 Terminski načrt dejavnosti je ustrezen in izvedljiv.
2.3 Načrtovane dejavnosti so skladne s predvidenimi stroški.
2.4 Konstrukcija stroškov je podrobno utemeljena in pregledno predstavljena. Predvidena
sredstva po kategorijah stroškov zagotavljajo učinkovito izvedbo projekta in gospodarno
porabo sredstev. Načrtovana poraba finančnih sredstev za izvedbo projekta po letih je glede na
načrtovane dejavnosti in z njimi povezane stroške ustrezna. Finančni načrt je realen.
3 Trajnost predvidenih rezultatov
3.1 Iz prijavnega obrazca prepričljivo izhaja, da bodo v okviru projekta izvedena kakovostna
izobraževanja oziroma usposabljanja, ki bodo ciljni skupini govorcev s posebnimi potrebami
izboljšala jezikovno zmožnost. Predstavljeni pristopi in metode zagotavljajo, da bodo pripadniki
ciljnih skupin govorcev s posebnimi potrebami, ki bodo vključeni v izobraževanje/usposabljanje,
to tudi uspešno končali.
3.2 Iz prijavnega obrazca prepričljivo izhaja, da bodo v okviru projekta nastali kakovostni in
trajni rezultati: prepričljivi in zanimivi prosto dostopni novi izdelki in gradiva, ki bodo govorcem s
posebnimi potrebami – tudi tistim, ki niso bili neposredno vključeni v izobraževanja/usposabljanja
– izboljšali jezikovno zmožnost in posledično kakovost življenja. Razvidno je še, da bo prijavitelj
razvil modele, strategije izobraževanja/usposabljanja, ki jih bo mogoče implementirati v zavode/
društva.
4 Usposobljenost prijavitelja za izvedbo operacije
4.1 Izkušnje in reference prijavitelja za izvajanje predvidenih aktivnosti so ustrezne in so
izkazane z več primerljivimi projekti v zadnjih petih letih.

Točke

Možno
število
točk
32

8
4
8
8
4
28
8
8
4
8
16
8

8

16
8

9
Vlada RS je 22. 12. 2016 sprejela sklep, da se leto 2018 razglasi za Cankarjevo leto – ob 100. obletnici pisateljeve
smrti. Z vidika enakih možnosti je smiselno, da se projekt približa tudi govorcem s posebnimi potrebami.
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Merilo
4.2 Projektna skupina ima ustrezne strokovne izkušnje na področju izbrane vsebine.
4.3 Projektna skupina ima ustrezne strokovne izkušnje na področju dela z ranljivimi skupinami.
5 Utemeljitev strategije promocije projekta – načrt informiranja in komuniciranja z javnostjo
5.1 Predstavljeni pristopi k seznanjanju javnosti o projektu in zamišljene oblike komuniciranja
z javnostjo o projektu so vsebinsko primerni, usklajeni in učinkoviti; pričakuje se, da bodo
načrtovane dejavnosti informiranja in komuniciranja z javnostjo o projektu dosegle širšo javnost
in prispevale k ozaveščanju večinskogovorečih prebivalcev o težavah govorcev s posebnimi
potrebami pri vključevanju v družbo.
5.2 Predstavljeni pristopi k seznanjanju ciljne skupine govorcev s posebnimi potrebami o
projektu in zamišljene oblike komuniciranja so vsebinsko primerni, usklajeni in učinkoviti;
pričakuje se, da bodo načrtovane dejavnosti informiranja in komuniciranja pripadnike ciljne
skupine govorcev s posebnimi potrebami spodbudile, da bodo v dejavnem spremljanju kulture ali
dejavnem vključevanju v kulturne projekte prepoznali priložnost za dvig jezikovnih zmožnosti.

Točke
4
4

Možno
število
točk
8

4

4

3. Omogočanje alternativnih poti sporazumevanja
Merilo
1 Ustreznost operacije
1.1 Nameni in cilji projekta so jasno in natančno opredeljeni in usklajeni z nameni in cilji razpisa, ciljna
skupina (oziroma ciljne skupine, če projekt zajema več skupin) in njene potrebe so jasno opredeljene.
1.2 Projekt predvideva program izobraževanja oziroma usposabljanja, ki zahteva aktivno vlogo
pripadnikov ciljne skupine.
1.3 Pričakuje se, da bodo izvedene dejavnosti pripomogle k razvoju jezikovne zmožnosti ciljne
skupine in posledično k njenemu dejavnejšemu vključevanju v različna družbena področja
(izobraževanje, zaposlovanje, udeležba v kulturnem življenju …).
1.4 Projekt izkazuje inovativnost programa in učnih gradiv za izvajanje alternativnih poti
sporazumevanja za ciljno skupino govorcev s posebnimi potrebami.
1.5 Projekt prispeva k izmenjavi izkušenj, rezultatov in dobrih praks na regionalni, nacionalni ali
celo mednarodni ravni. (Pri tem merilu je mogoče doseči 0 ali 4 točke.)
2 Izvedljivost operacije
2.1 Delovni načrt projekta je logičen in primerno strukturiran. Načrtovane dejavnosti ustrezajo
ciljem projekta in so medsebojno povezane.
2.2 Terminski načrt dejavnosti je ustrezen in izvedljiv.
2.3 Načrtovane dejavnosti so skladne s predvidenimi stroški.
2.4 Konstrukcija stroškov je podrobno utemeljena in pregledno predstavljena. Predvidena
sredstva po kategorijah stroškov zagotavljajo učinkovito izvedbo projekta in gospodarno
porabo sredstev. Načrtovana poraba finančnih sredstev za izvedbo projekta po letih je glede na
načrtovane dejavnosti in z njimi povezane stroške ustrezna. Finančni načrt je realen.
3 Trajnost predvidenih rezultatov
3.1 Iz prijavnega obrazca prepričljivo izhaja, da bodo v okviru projekta izvedena kakovostna
izobraževanja oziroma usposabljanja, ki bodo ciljni skupini govorcev s posebnimi potrebami
izboljšala jezikovno zmožnost. Predstavljeni pristopi in metode zagotavljajo, da bodo pripadniki
ciljnih skupin govorcev s posebnimi potrebami, ki bodo vključeni v izobraževanje/usposabljanje,
to tudi uspešno končali.
3.2 Iz prijavnega obrazca prepričljivo izhaja, da bodo v okviru projekta nastali kakovostni rezultati:
oblikovani prosto dostopni novi izdelki in gradiva, ki bodo v povezavi z uspešno izvedenim načrtom
informiranja in komuniciranja z javnostjo dolgoročno izboljšali jezikovno zmožnost ranljivih skupin
govorcev, ne le tistih, ki so bili neposredno vključeni v projekt, pač pa tudi širše.
4 Usposobljenost prijavitelja za izvedbo operacije
4.1 Izkušnje in reference prijavitelja za izvajanje predvidenih aktivnosti so ustrezne in so
izkazane z več primerljivimi projekti v zadnjih petih letih.
4.2 Projektna skupina ima ustrezne strokovne izkušnje na področju izbrane vsebine.
4.3 Projektna skupina ima ustrezne strokovne izkušnje na področju dela z ranljivimi skupinami.
5 Utemeljitev strategije promocije projekta – načrt informiranja in komuniciranja z javnostjo
5.1 Predstavljeni pristopi k seznanjanju javnosti o projektu in zamišljene oblike komuniciranja
z javnostjo o projektu so vsebinsko primerni, usklajeni in učinkoviti; pričakuje se, da bodo
načrtovane dejavnosti informiranja in komuniciranja z javnostjo o projektu dosegle širšo javnost
in prispevale k ozaveščanju večinskogovorečih prebivalcev o težavah govorcev s posebnimi
potrebami pri vključevanju v družbo.
5.2 Predstavljeni pristopi k seznanjanju ciljne skupine govorcev s posebnimi potrebami
o projektu in zamišljene oblike komuniciranja so vsebinsko primerni, usklajeni in učinkoviti;
pričakuje se, da bodo načrtovane dejavnosti informiranja in komuniciranja zainteresirano javnost
in pripadnike ciljne skupine govorcev s posebnimi potrebami spodbudile k uporabi alternativnih
poti sporazumevanja za dvig jezikovne zmožnosti ciljne skupine.

Točke

Možno
število
točk
32

8
4
8
8
4
28
8
8
4
8
16
8

8
16
8
4
4

4

4

8
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4. Gradnja specifičnih jezikovnih orodij
Merilo

Točke

1 Ustreznost operacije
1.1 Nameni in cilji projekta so jasno in natančno opredeljeni in usklajeni z nameni in cilji razpisa,
ciljna skupina (oziroma ciljne skupine, če projekt zajema več skupin) in njene potrebe so jasno
opredeljene.
1.2 Projekt predvideva program izobraževanja oziroma usposabljanja, ki zahteva aktivno vlogo
pripadnikov ciljne skupine.
1.3 Pričakuje se, da bodo izvedene dejavnosti pripomogle k razvoju jezikovne zmožnosti ciljne
skupine in posledično k njenemu dejavnejšemu vključevanju v različna družbena področja
(izobraževanje, zaposlovanje, udeležba v kulturnem življenju …).
1.4 Iz dispozicije projekta prepričljivo izhaja, da bo izdelano jezikovno orodje ciljni skupini
omogočilo enostavno uporabo (»uporabnikom prijazno«).
1.5 Iz dispozicije projekta prepričljivo izhaja, da bo jezikovno orodje zasnovano v skladu
s sodobnimi tehnološkimi standardi.10 (Pri tem merilu je mogoče doseči 0 ali 4 točke.)
2 Izvedljivost operacije
2.1 Delovni načrt projekta je logičen in primerno strukturiran. Načrtovane dejavnosti ustrezajo
ciljem projekta in so medsebojno povezane.
2.2 Terminski načrt dejavnosti je ustrezen in izvedljiv.
2.3 Načrtovane dejavnosti so skladne s predvidenimi stroški.
2.4 Konstrukcija stroškov je podrobno utemeljena in pregledno predstavljena. Predvidena
sredstva po kategorijah stroškov zagotavljajo učinkovito izvedbo projekta in gospodarno
porabo sredstev. Načrtovana poraba finančnih sredstev za izvedbo projekta po letih je glede na
načrtovane dejavnosti in z njimi povezane stroške ustrezna. Finančni načrt je realen.
3 Trajnost predvidenih rezultatov
3.1 Iz vsebine prijavnega obrazca prepričljivo izhaja, da bodo v okviru projekta izvedena
kakovostna izobraževanja oziroma usposabljanja, ki bodo ciljni skupini govorcev s posebnimi
potrebami izboljšala jezikovno zmožnost. Predstavljeni pristopi in metode zagotavljajo,
da bodo pripadniki ciljnih skupin govorcev s posebnimi potrebami, ki bodo vključeni
v izobraževanje/usposabljanje, to tudi uspešno končali.
3.2 Iz vsebine prijavnega obrazca prepričljivo izhaja, da bodo v okviru projekta nastali
kakovostni in trajni rezultati: prepričljivi in zanimivi prosto dostopni novi izdelki in gradiva,
ki bodo govorcem s posebnimi potrebami – tudi tistim, ki niso bili neposredno vključeni
v izobraževanja/usposabljanja – izboljšali jezikovno zmožnost in posledično kakovost življenja.
Razvidno je še, da bo prijavitelj razvil modele, strategije izobraževanja/usposabljanja, ki jih bo
mogoče implementirati v zavode/društva.
4 Usposobljenost prijavitelja za izvedbo operacije
4.1 Izkušnje in reference prijavitelja za izvajanje predvidenih aktivnosti so ustrezne in so
izkazane z več primerljivimi projekti v zadnjih petih letih.
4.2 Projektna skupina ima ustrezne strokovne izkušnje na področju izbrane vsebine.
4.3 Projektna skupina ima ustrezne strokovne izkušnje na področju dela z ranljivimi skupinami.
5 Utemeljitev strategije promocije projekta – načrt informiranja in komuniciranja z javnostjo
5.1 Predstavljeni pristopi k seznanjanju javnosti o projektu in zamišljene oblike komuniciranja
z javnostjo o projektu so vsebinsko primerni, usklajeni in učinkoviti; pričakuje se, da bodo
načrtovane dejavnosti informiranja in komuniciranja z javnostjo o projektu dosegle širšo javnost
in prispevale k ozaveščanju večinskogovorečih prebivalcev o težavah govorcev s posebnimi
potrebami pri vključevanju v družbo.
5.2 Predstavljeni pristopi k seznanjanju ciljne skupine govorcev s posebnimi potrebami
o projektu in zamišljene oblike komuniciranja so vsebinsko primerni, usklajeni in učinkoviti;
pričakuje se, da bodo načrtovane dejavnosti informiranja in komuniciranja pripadnike ciljne
skupine govorcev s posebnimi potrebami spodbudile k uporabi razvitih jezikovnih orodij za dvig
jezikovne zmožnosti.

Možno
število
točk
32

8
4
8
8
4
28
8
8
4
8
16
8

8

16
8
4
4
8
4

4

Najvišje možno število doseženih točk za projekt je
100. V predlog za sofinanciranje bodo uvrščeni pozitivno
ocenjeni projekti prijaviteljev, ki bodo na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku dosegli najmanj 70 točk.
10
V Resoluciji o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 je na strani 41 navedeno, da naj bi bili jezikovni
priročniki in viri zapisani z ustreznimi mednarodnimi standardi in priporočili, kot so XML in standardi ISO, predvsem tistimi,
izdelanimi v Tehničnem odboru TC 37 Terminologija in drugi jezikovni viri, pa tudi drugimi relevantnimi priporočili, kot na primer
Konzorcija za zapis besedil (Text Encoding Initiative, TEI).
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5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za javni razpis je največ do 500.000,00 EUR, od tega
je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih
proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2017: 100.000,00 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 53.000,00 EUR
(53 %):
42.400,00 EUR s PP 160245 – PN 9.1-Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev-14-20-V-EU
– udeležba EU (80,00 %) in
10.600,00 EUR s PP 160246 – PN 9.1-Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev-14-20-V-slovenska udeležba – slovenska udeležba (20,00 %),
konto 4120 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in
konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode,
– za zahodno kohezijsko regijo 47.000,00 EUR
(47 %):
37.600,00 EUR s PP 160247 – PN 9.1-Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev-14-20-Z-EU
– udeležba EU (80,00 %) in
9.400,00 EUR s PP 160248 – PN 9.1-Jezikovna
integracija ranljivih skupin govorcev-14-20-Z-slovenska
udeležba – slovenska udeležba (20,00 %),
konto 4120 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in
konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode.
– za proračunsko leto 2018: 250.000,00 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 132.500,00 EUR
(53 %):
106.000,00 EUR s PP 160245 – PN 9.1-Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev-14-20-V-EU
– udeležba EU (80,00 %) in
26.500,00 EUR s PP 160246 – PN 9.1-Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev-14-20-V-slovenska udeležba – slovenska udeležba (20,00 %),
konto 4120 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in
konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode,
– za zahodno kohezijsko regijo 117.500,00 EUR
(47 %):
94.000,00 EUR s PP 160247 – PN 9.1-Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev-14-20-Z-EU
– udeležba EU (80,00 %) in
23.500,00 EUR s PP 160248 – PN 9.1-Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev-14-20-Z-slovenska udeležba – slovenska udeležba (20,00 %),
konto 4120 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in
konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode,
– za proračunsko leto 2019: 150.000,00 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 79.500,00 EUR
(53 %):
63.600,00 EUR s PP 160245 – PN 9.1-Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev-14-20-V-EU
– udeležba EU (80,00 %) in
15.900,00 EUR s PP 160246 – PN 9.1-Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev-14-20-V-slovenska udeležba – slovenska udeležba (20,00 %),
konto 4120 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in
konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode,
– za zahodno kohezijsko regijo 70.500,00 EUR
(47 %)
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56.400,00 EUR s PP 160247 – PN 9.1-Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev-14-20-Z-EU
– udeležba EU (80,00 %) in
14.100,00 EUR s PP 160248 – PN 9.1-Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev-14-20-Z-slovenska udeležba – slovenska udeležba (20,00 %),
konto 4120 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in
konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode.
Projekti bodo sofinancirani v višini do 100 % upravičenih stroškov. Neupravičene stroške krije upravičenec
sam.
Upravičenec je lahko skladno z zakonom, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, upravičen
do izplačila predplačila. Ta zakon določa upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila, ki je možno
največ v višini, kot je v prihodnjem obdobju 180 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina
posameznega predplačila ne sme presegati 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti.
Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim
poračunavanjem vsakega posameznega predplačila
v celoti. Upravičenec je v primeru prejetega predplačila
dolžan ministrstvu predložiti zahtevek za izplačilo ali
več zahtevkov za izplačilo z obveznimi dokazili v višini
izplačanega predplačila v roku najkasneje 180 dni po
prejemu predplačila. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje 180 dni.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Izvedba postopka javnega razpisa je vezana
na proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– javni razpis za izbor projektov Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji,
– prijavni obrazec z izjavami,
– finančni načrt projekta,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– ocenjevalni obrazec,
– vzorec partnerskega sporazuma in
– obrazec z vidno oznako (označba vloge).
Priloge javnega razpisa:
– Akcijski načrt za jezikovno opremljenost in
– preglednica delitve slovenskih občin na kohezijski
regiji po NUTS 2 (vir: spletna stran Statističnega urada
RS).
Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje naslednje
obrazce in dokazila:
1. popolno izpolnjen, podpisan in žigosan (če
prijavitelj posluje z žigom) prijavni obrazec z izjavami,
2. popolno izpolnjen, podpisan in žigosan finančni načrt projekta,
3. utemeljitev referenc izvajalcev projekta z ustreznimi dokazili,
4. parafiran izvod partnerskega sporazuma –
vsako stran parafirata prijavitelj in partner oziroma partnerji (če se prijavitelj prijavlja v partnerstvu z drugo
pravno osebo),
5. potrdilo FURS o poravnanih obveznostih, davkih in prispevkih do Republike Slovenije (če se prijavitelj
prijavlja v partnerstvu z drugo pravno osebo, priloži tudi
potrdilo FURS za partnerja oziroma partnerje), ki ne sme
biti starejše od datuma objave javnega razpisa,
6. fotokopijo ustanovnega ali drugega ustreznega pravnega akta prijavitelja oziroma fotokopijo objave
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ustreznega pravnega akta v Uradnem listu (če se prijavitelj prijavlja v partnerstvu z drugo pravno osebo, priloži tudi fotokopije ustanovnega ali drugega ustreznega
pravnega akta partnerja oziroma partnerjev) in
7. fotokopijo spričeval članov projektne skupine
ali ustrezno potrdilo fakultete o dokončanem študiju.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
Vse obrazce in dokazila je obvezno predložiti tudi
na e-nosilcu podatkov (CD-ROM, DVD ROM ali USB
podatkovni ključ) v Wordovi oziroma Excelovi obliki in
kot skeniran dokument (v primeru raznih dokazil). Tiskana verzija posredovanih obrazcev se mora ujemati
z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano in
elektronsko verzijo velja tiskana verzija.
7. 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 %.
8. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške,
nastale od datuma podpisa pogodbe do 31. 8. 2019.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od datuma
podpisa pogodbe do 31. 12. 2019.
Upravičencu bo sofinanciranih do 100 % izkazanih
upravičenih izdatkov, plačanih do 30. 9. 2019.
Rok za predložitev zadnjega poročila o izvajanju
projekta in zadnjega zahtevka za izplačilo ministrstvu
je 30. 9. 2019.
10. Upravičeni stroški in način financiranja
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
1) Stroški plač (največ 20 % celotne vrednosti projekta):
– plače in dodatki z vsemi pripadajočimi davki in
prispevki delavca in delodajalca – v celoti ali pa v deležu
dela pri projektu,
– povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med
delom, prevoz na delo in z dela) – v celoti ali pa v deležu
dela pri projektu,
– povračila in nadomestila (npr. boleznine do
30 dni), če delodajalec ne povrne stroškov dela iz drugih virov,
– drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (regres za letni dopust, odpravnine v skladu
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z 79. členom ZDR-1 ipd., v primeru delnega dela pri
projektu v sorazmernem deležu) in
– premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja (če je za delodajalca zakonsko obvezno).
2) Stroški službenih potovanj:
– povračilo stroškov službenih poti za pri upravičencu zaposlene osebe: namestitve, kotizacije (stroški
izvajalca dogodka), letalski in drugi prevozi, dnevnice.
3) Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo na vsebino projekta in ki jih upravičencu zagotavljajo
tretje osebe, na primer:
– stroški projektnega vodenja in koordinacije,
– administrativno tehnične storitve (npr. uporaba
zunanjih računovodskih storitev),
– stroški izdelave računalniških in mobilnih aplikacij,
jezikovnih orodij,
– stroški storitev izobraževanja in usposabljanja,
– stroški izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen,
strokovnih mnenj in poročil ter
– stroški nakupa oziroma izdelave strokovnih gradiv, didaktičnih pripomočkov in podpornih materialov,
ki imajo neposredno povezavo s projektnimi dejavnostmi.
4) Stroški informiranja in komuniciranja, na primer:
– stroški organizacije in izvedbe javnih predstavitev,
seminarjev in simpozijev,
– stroški oglaševalskih storitev in stroški objav,
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv,
– stroški nastopov na sejmih in razstavah ter
– drugi stroški informiranja in komuniciranja.
5) Investicije v opremo:
– izdatki za investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so neposredno povezane
s cilji projekta. V tem primeru je lahko upravičen izdatek
polna nabavna cena brez DDV. Nakup rabljene opreme
ni upravičen strošek.
6) Pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov (pavšal v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov
plač za povračilo stroškov, povezanih z neposrednimi
aktivnostmi projekta), na primer stroški električne energije, stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja, stroški
vode in komunalnih storitev; stroški telefona, telefaksa
in elektronske pošte, stroški poštnin in kurirskih storitev,
amortizacija osnovnih sredstev, ki ni izključno vezana
na projekt, stroški potrošnega materiala in drobnega
inventarja, ki se uporablja pri projektu, stroški režije in
administracije, stroški tekočega vzdrževanja, stroški najema nepremičnin in opreme.

Stroški po namenu in šifrah:
1.

2.

3.
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Upravičeni stroški
Investicije
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Investicije v neopredmetena sredstva
Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom
Stroški plač
Stroški za službena potovanja
Stroški informiranja in komuniciranja
Stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in
simpozijev
Stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv
Drugi stroški informiranja in komuniciranja

Šifra ISARR Omejitve
1.
1.3.
1.4.
3.
Največ 20 % celotne vrednosti
projekta
3.1.
3.2.
5.
5.1
5.5
5.9
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Upravičeni stroški
Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Delo po pogodbi o opravljanju storitev
Delo po podjemni pogodbi
Delo preko študentskega servisa
Delo po avtorski pogodbi
Drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev
Poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore
Pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali
več določenih kategorij stroškov

Do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada
niso upravičeni naslednji stroški in izdatki:
obresti na dolgove, nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč. V tem javnem razpisu davek na dodano
vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
Upravičeno območje izvajanja dejavnosti je območje držav članic Evropske unije.
Primeri:
– službene poti izven držav EU niso upravičen strošek,
– angažiranje strokovnjaka (s pogodbo) z območja
držav, ki niso članice EU, in bo svojo storitev (usposabljanje, svetovanje) opravil v Sloveniji, je upravičen
strošek.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedeni
v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2014–2020 (dostopna na http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj
bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila obseg in
dinamiko sofinanciranja projekta na osnovi načrtovanih
dejavnosti, podanih v vlogi na javni razpis. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja
javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh
sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če
so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
13. Zahteve glede obveščanja in komuniciranja
z javnostjo: upravičenec bo moral pri obveščanju in
komuniciranju z javnostjo upoštevati 115. in 116. člen
Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020
(dostopna na http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, in
sicer za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe
prihodnjih preverjanj.
Upravičenec mora zagotoviti dostopnost do vseh
dokumentov o izdatkih projekta za obdobje 3 let, in
sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končanega
projekta, če ni drugače določeno s 140. členom Uredbe
(EU) št. 1303/2013 oziroma predpisom, ki jo bo nado-

Šifra ISARR Omejitve
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.
8.1.1.
Pavšalna stopnja 15 % od
upravičenih neposrednih
stroškov plač

mestil. Ministrstvo bo o natančnem datumu za hrambo
dokumentacije upravičenca po končanem projektu pisno
obvestilo.
Upravičenec bo moral voditi in spremljati porabo
sredstev za projekt v ločenem računovodstvu po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad
namensko porabo sredstev.
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o projektu posredniškemu organu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor izvajajo ministrstvo, pristojni organi Republike Slovenije in pristojni
organi Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni
organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine
in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Upravičenec
bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi
nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec
bo moral ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil
nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija
odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki
jih upravičenci posebej označijo kot poslovno skrivnost.
Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen
podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo.
Upravičenec se strinja, da se bodo podatki o projektu, za katerega je tako določeno s predpisi ali ki so
javnega značaja, lahko objavljali. Slednje vključuje predvsem tudi dejstvo, da bo upravičenec vključen v seznam
upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv projekta, regijo upravičenca in znesek javnih virov
financiranja projekta. Objave podatkov o projektu in
upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
17. Zahteve glede spremljanja prihodkov projekta: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in
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prikazovati prihodke projekta. Če se bodo pri izvajanju
projekta ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih
prihodkov znižati upravičene stroške.
18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov projekta: upravičenec bo za
namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27.,
54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in
19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan
spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju
ciljev in kazalnikov projekta, vključno z osebnimi podatki.
19. Omejitve glede sprememb projekta v skladu
z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
20. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti, in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje projekta 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.
21. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 14. 8.
2017 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka. Vloge z zahtevano vsebino morajo
v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem z vidno oznako
»Ne odpiraj – prijava na JR-ESS-RANLJIVE SKUPINE
GOVORCEV«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do
navedenega roka osebno dostavljene v vložišče ministrstva ali poslane priporočeno po pošti.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
22. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
postopek in način izbora
Vloge bo odprla komisija za vodenje postopka javnega razpisa, ocenila pa komisija za ocenjevanje vlog,
ki ju imenuje minister, pristojen za kulturo, ali od njega
pooblaščena oseba.
Odpiranje prispelih vlog bo 16. 8. 2017 ob 9. uri
v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljub
ljana (sejna soba 229) in bo javno. Če bo komisija za vodenje postopka javnega razpisa ugotovila veliko število
prispelih vlog (15 in več), odpiranje prispelih vlog ne bo
javno. V tem primeru bo na spletnih straneh Ministrstva
za kulturo objavljeno obvestilo, da zaradi velikega števila
prispelih vlog odpiranje ne bo javno.
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa bo
v 8 dneh od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne. Prijavitelj
v dopolnitvi ne bo smel spreminjati višine zaprošenih
sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, ali tistih elementov vloge, ki
vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo
prejelo v postopku dodelitve sredstev.
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, kot jih določa 6. točka besedila tega razpisa. Vloga
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se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom
zavržene.
Komisija za ocenjevanje vlog bo preverila, ali posamezna vloga izpolnjuje pogoje za kandidiranje na
javnem razpisu. Preverjala bo pravočasno prispele in
formalno popolne vloge, ki jih ji bo predložila komisija
za vodenje postopka.
Postopek ovrednotenja vlog bo vodila komisija za
ocenjevanje vlog (v nadaljevanju besedila odstavka komisija). Komisija bo vloge, ki izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami javnega razpisa, najprej preverila
na podlagi izpolnjevanja izločitvenih meril. Če bo vsaj eno
od izločitvenih meril pri posamezni vlogi ovrednoteno
z NE, bo s sklepom zavržena. Vloge, ki bodo izpolnjevale
z javnim razpisom navedena izločitvena merila za kandidiranje na javnem razpisu, bo komisija ocenila na podlagi
meril za ocenjevanje. Vloge bodo ocenjevalci ocenili ločeno s pomočjo ocenjevalnega lista, in sicer tako, da bo
vsaka vloga ocenjena z najmanj dvema ocenama. Če bo
razlika med ocenama 10 odstotnih točk ali manj, se bo
ocena oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. Če se
bosta oceni razlikovali za več kot 10 odstotnih točk, bo
vlogo ocenil še tretji ocenjevalec, ki ga bo določil predsednik komisije za ocenjevanje vlog. Ocena se bo v tem
primeru oblikovala na podlagi povprečja vseh treh ocen.
Tretja ocena ni potrebna, če sta obe oceni pod absolutnim
pragom za dodelitev sredstev (tj. pod 70 točk). Komisija
bo na podlagi rezultatov ocenjevanja oblikovala končne
ocene in prednostno urejen predlog liste projektov za
sofinanciranje. Na podlagi predloga komisije bo minister
odločil o izboru projektov s sklepi.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo
dosegli najmanj 70 točk, do porabe razpoložljivih sredstev, namenjenih za posamezno regijo. Če bo skupna
vrednost predlaganih projektov, ki bodo dosegli najmanj 70 točk, presegla razpoložljiva sredstva, bodo
imeli prednost projekti z višjim številom točk.
V okviru sredstev, namenjenih za javni razpis, se
med prijavitelji, ki bodo dosegli najmanj 70 točk, sredstva do porabe razdelijo po ključu:
a) 53 % razpisanih sredstev za prijavitelje, ki imajo
sedež v vzhodni regiji (po NUTS 2),
b) 47 % razpisanih sredstev za prijavitelje, ki imajo
sedež v zahodni regiji (po NUTS 2).
Komisija za ocenjevanje vlog bo izmed vlog, ki bodo
dosegle enako število točk, dala prednost vlogi, ki bo dosegla več točk pri 1. sklopu meril – Ustreznost projekta.
Če bodo vloge tudi pri 1. sklopu meril dosegle enako število točk, se kot naslednje prednostno merilo upošteva
2. sklop meril, nato 3. sklop meril, nato 4. sklop meril in
nato 5. sklop meril. Če bodo vloge pri vseh sklopih meril
dosegle enako število točk, bo imela prednost vloga, ki
je bila prej oddana na pošto oziroma osebno dostavljena
v vložišče ministrstva.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da prijavitelju na
podlagi utemeljenih razlogov predlaga manjšo višino
sofinanciranja od zaprošene, predvsem če bo prijavitelj
v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške, ki niso
upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada. V tem primeru bo komisija za ocenjevanje
vlog ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene.
Nestrinjanje prijavitelja s predlogom ministrstva se bo
štelo kot odstop od vloge.
Če je preostanek sredstev večji ali enak predpisani spodnji meji sofinanciranja, tj. 50.000 EUR,
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hkrati pa prenizek za celotno sofinanciranje projekta,
ki je naslednji na vrsti za sofinanciranje, se prijavitelju
ponudi višina sredstev, ki so še na razpolago. V primeru zavrnitve lahko ministrstvo preostala razpoložljiva sredstva ponudi naslednjemu najvišje pozitivno
ocenjenemu projektu.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni
razpis kadar koli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče z objavo preklica v Uradnem listu RS.
23. Pogoji za spremembo javnega razpisa: pred
potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo
objavljena tudi na spletnem naslovu ministrstva.
24. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku
potrjevanja projektov ali izvrševanja projektov prišlo
do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve
obveznosti
Ministrstvo lahko zahteva povračilo vseh oziroma
relativnega deleža izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev
do dneva vračila in prekinitev pogodbe skladno z določili pogodbe.
Upravičenec bo moral v primeru ugotovitve nepravilnosti vrniti zahtevana sredstva v 30 dneh od
vročitve zahtevka za vračilo sredstev.
25. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posameznega projekta ali če je višina sofinanciranja projekta 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 bili odobreni, ni dovoljeno. Če 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 se ugotovi, da je bilo dvojno
uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo to
obravnavalo kot goljufija.
26. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni
o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v 60 dneh od zaključka odpiranja vlog.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa ministra oziroma pooblaščene osebe o izboru sklenjene
pogodbe o sofinanciranju projektov. Ministrstvo bo
z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o sofinanciranju za celotno obdobje trajanja projekta. V primeru,
da se prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva za podpis
pogodbe o sofinanciranju projekta nanj ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Sredstva se lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na osnovi ocene prvi možnost prejeti
sredstva.
Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor.
Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, in sicer v 30 dneh
od vročitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem
sodišču ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih
je treba priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Predmet spora ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa
pogodbe sofinanciranja projekta z izbranimi prijavitelji.
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27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_
objave/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko
dvignete tudi osebno v glavni pisarni na Ministrstvu
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 14. uro. Za dodatne informacije pa
lahko pokličete Magdo Stražišar na tel. 01/369-59-47,
med uradnimi urami (pon. in pet. od 9. do 12. ure, sre.
od 9. do 12. in od 14. do 16. ure) ali pišete na elektronski naslov magda.strazisar@gov.si.
Ministrstvo za kulturo
Št. 5442-92/2017

Ob-2488/17

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe
(EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470; v nadaljnjem
besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), 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 (EU) št. 966/2012/EU) in njene izvedbene uredbe,
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07
– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12,
47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H, 90/14 in 51/16), Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in
96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 /ZIPRS 1718/
(Uradni list RS, št. 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 /DP2017/ (Uradni list RS, št. 96/15
in 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018
/DP2018/ (Uradni list RS, št. 80/16), 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), 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, 69/16 –
popr. in 15/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001,
z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016,
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in
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49/16 – popr.), Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (ZUOPP-1; Uradni list RS, št. 58/11, 40/12
– ZUJF in 90/12), Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Uradni
list RS, št. 88/13), Pravilnika o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu
(Uradni list RS, št. 22/16), Kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok
s posebnimi potrebami (http://www.zrss.si/?rub=9129),
Kriterijev za usmerjanje otrok z avtističnimi motnjami
(http://www.zrss.si/pdf/051113080917_priloga7.pdf) in
odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja,
o podpori št. 8-2/1/MIZŠ/0 za javni razpis, z dne 14. 6.
2017 (št. 3032-44/2017/10), Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova
16, Ljubljana, objavlja
javni razpis
»Zaposlovanje asistentov za delo z otroki
s posebnimi potrebami
v vzgojno-izobraževalnih zavodih«
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 regije izvajanja
Javni razpis za izbor projektov delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov se izvaja
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju OP 2014-2020), prednostne osi 8: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost
delovne sile«; prednostne naložbe 8.2: »Trajnostno
vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki
niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo,
vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega
cilja 8.2.1: »Znižanje brezposelnosti mladih«.
2.1. Cilj in predmet javnega razpisa
a) Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih. Ukrep je
namenjen brezposelnim mladim, starim do vključno
29 let, ki imajo končano najmanj srednjo izobrazbo ali
srednjo strokovno izobrazbo.
Področja, ki jim je namenjena podpora, in njihov
pričakovani prispevek k specifičnemu cilju, so: spodbuda za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb, starih do vključno 29 let, predvsem iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih mladih, z namenom
pridobivanja praktičnih delovnih izkušenj. Na ta način
sledimo priporočilom vrednotenj in Unije, vključno
Evropske komisije za programiranje OP, ki je ocenila,
da morajo biti ukrepi za zaposlovanje osredotočeni na
potrebe posamezne ciljne skupine. Javni razpis pred-
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stavlja prav takšen ukrep, saj vključuje mlade brezposelne, ki bodo delovne izkušnje nabirali na področju
posebnih potreb otrok s posebnimi potrebami, s čimer
si bodo pridobili znanje in kompetence na tem specifičnem področju, s tem pa se bo povečala njihova
zaposljivost in možnost zaposlitve v bodoče.
Z javnim razpisom bomo tako v okviru OP
2014-2020 prispevali k opolnomočenju ciljne skupine
z namenom znižanja brezposelnosti mladih.
Rezultat, določen z OP 2014-2020, je povečanje deleža mladih, starih do vključno 29 let, ki so ob
zaključku projekta zaposleni oziroma so si pridobili
znanje in kompetence pri delu z otroki s posebnimi
potrebami, kar povečuje njihovo zaposljivost.
b) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih povečevanju zmožnosti zaposljivosti brezposelnih mladih, starih do vključno 29 let, ki
imajo končano najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo
strokovno izobrazbo, ki bodo v pomoč otrokom in
mladostnikom s posebnimi potrebami v njihovem izobraževalnem procesu.
2.2. Namen javnega razpisa
Ukrep prinaša nove zaposlitve mladim brezposelnim, starim do vključno 29 let, s katerimi se na
področju vzgoje in izobraževanja odzivamo na potrebe vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju dela
z otroki s posebnimi potrebami. Gre za zaposlitev, ki
ni na ravni strokovnega delavca, brezposelnim s končano najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno
izobrazbo pa prinaša možnost za zaposlitev in pridobivanje znanj in kompetenc pri delu z otroki s posebnimi potrebami.
V Sloveniji je bilo namreč v šolskem letu 2015/16
v vrtce vključenih nekaj več kot 1.300 otrok s posebnimi
potrebami, v redne osnovne šole 10.000 učencev s posebnimi potrebami, v šole s prilagojenim programom in
zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami nekaj več kot 4.000 otrok,
učencev in dijakov ter v srednje šole 4.200 dijakov
s posebnimi potrebami. Pomoč v vrtcu ali šoli je opredeljena z odločbo o usmeritvi, ki temelji na strokovnem
mnenju komisije za usmerjanje. Vrtci in šole se v zadnjem času intenzivno srečujejo tudi s težavnimi otroki,
ki še nimajo odločbe o usmeritvi, čakajo na spremembo
odločbe o usmeritvi, ali pa potrebujejo poleg fizične
pomoči, kot jo predvideva zakon, ki ureja usmerjanje
otrok s posebnimi potrebami, tudi pomoč asistenta (ki
ga področje vzgoje in izobraževanja pri nas še ne predvideva), lahko le za prehodno obdobje. Predvideni so
ukrepi pomoči otrokom s posebnimi potrebami in aktivacija ter podporni ukrepi za vključevanje mladih na
trg dela. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
(v nadaljevanju: ministrstvo) bo z ukrepom prispevalo
k znižanju brezposelnosti, medgeneracijski izmenjavi
mnenj med mladimi in že zaposlenimi strokovnimi delavci šole/vrtca.
Ključni pričakovani rezultat javnega razpisa je
vključitev 200 mladih, starih do vključno 29 let v projekte v okviru javnega razpisa.

– Kazalnik učinka:
ID
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8.19 Število mladih, starih od 15–29 let (spodbude za zaposlitev)
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– Kazalnik rezultata:
ID

Kazalnik

Kategorija Merska enota Izhodiščna Merska enota
regije
za kazalnik
vrednost
za izhodišče
in cilj
V
odstotek
67
razmerje

8.16 Delež mladih
starih od
15–29 let zaposlenih Z
ob izhodu
(spodbude za
zaposlitve)

odstotek

70

razmerje

Ciljna
Vir podatkov
vrednost
(2018)
80
Spremljanje
80

Spremljanje

Pogostost
poročanja
Enkrat
letno
Enkrat
letno

– Okvir uspešnosti:
ID
8.19

Vrsta kazalnika
Kazalnik učinka

8.19

Kazalnik učinka

Kazalnik
Merska enota Regija
Število mladih, starih od 15–29 let Število
Vzhod
(spodbude za zaposlitev)
Število mladih, starih od 15–29 let Število
Zahod
(spodbude za zaposlitev)

Ciljne skupine so brezposelne osebe s končano
najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo, ki so stare do vključno 29 let.
Ob prijavi na razpisano prosto delovno mesto asistenta ne smejo biti v delovnem razmerju v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13,
78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in
15/17 – odl. US).
V ciljno skupino spadajo naslednje kategorije mladih:
– mladi brezposelni (registrirano brezposelni pri Zavodu RS za zaposlovanje),
– mladi aktivni iskalci zaposlitve, ki niso v delovnem
razmerju,
– mladi, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo in aktivno iščejo zaposlitev v času trajanja projekta in
– druge kategorije mladih brez zaposlitve v skladu
s predmetom in namenom javnega razpisa.
2.3. Prijavitelji
Prijavitelj je lahko javni vrtec ali vrtec s koncesijo,
osnovna šola, srednja šola, šola s prilagojenim programom oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami ter dom za učence
s posebnimi potrebami, ki so vpisani v razvid kot izvajalec javnoveljavnega programa za predšolske otroke,
javnoveljavnega izobraževalnega programa oziroma
javnoveljavnega programa vzgoje in izobraževanja otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami.
2.4. Regija izvajanja
Projekti se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah,
in sicer v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS)
in v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS). Način
delitve sredstev po regijah na ravni javnega razpisa je:
42,00 % KRVS in 58,00 % KRZS. Sredstva v skladu
s 93. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 niso prenosljiva
med kohezijskima regijama.
Kriterij za določitev lokacije v skladu s 70. členom
Uredbe (EU) št. 1303/2013 je lokacija izvajanja aktivnosti, ki je določena s sedežem prijavitelja.
2.5. Asistent
Mladi brezposelni bo v okviru projekta lahko zaposlen za čas trajanja pouka v enem šolskem letu. V tem
času bo v vzgojno-izobraževalnem zavodu pridobil dodatne kompetence in izkušnje ter s tem več možnosti za
nadaljnjo zaposlitev.
Asistent za delo z otroki s posebnimi potrebami je
oseba, ki je stara do vključno 29 let ob vključitvi v projekt
(1. 9. 2017), in ima najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo
strokovno izobrazbo. V okviru projekta bo asistent lahko

Mejnik 2018 Cilj 2023
84
84
116

116

vključen v vzgojno-izobraževalno delo, vendar ne kot
strokovni delavec, temveč kot nekdo, ki bo prisoten v razredu oziroma skupini, in bo po navodilih strokovnega
delavca pomagal otroku s posebnimi potrebami tako, da
mu bo pomagal slediti pouku, ga spodbujal, nudil pomoč
pri zapisovanju učne snovi, če bo treba, se bo z njim za
krajši čas, ki bi ga otrok potreboval npr. za umiritev ali
počitek, odmaknil iz razreda, nudil pomoč strokovnemu delavcu, kadar ta presodi, da je to potrebno, npr.
če otrok s svojim vedenjem ogroža sebe ali druge in
podobno. Njegova vloga bo povezovalna, tako da se
z njegovo prisotnostjo ne bo ustvarjala ali spodbujala
segregacija. Po navodilih strokovne skupine bo pomagal
pri uporabi didaktičnih pripomočkov in podobno. Naloge asistenta glede na potrebe posameznega otroka,
za katerega kandidira na javnem razpisu, podrobneje
opredeli prijavitelj.
Pri predlogu projekta izhajamo iz delovnega mesta
spremljevalec, ki kot začetnik začne v 17. plačnem razredu in ki je po svoji naravi dela najbližje predlaganemu
novemu delovnemu mestu asistenta. Višina mesečnih
stroškov plače in povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenega asistenta je določena v Metodologiji za določitev višine stroška na enoto zaposlitev asistenta za delo
z otroki s posebnimi potrebami, številka 5442-92/2017,
ki jo je dne 18. 5. 2017 sprejela ministrica za izobraževanje, znanost in šport, in za 9 mesecev znaša
8.100,00 EUR oziroma 900,00 EUR mesečno. Prijavitelj
mora zaposliti asistenta v deležu 0,75 % od polne zaposlitve ali 30 ur na teden, kolikor imajo otroci povprečno
ur pouka. V okviru javnega razpisa bo sofinancirana
zaposlitev asistenta za obdobje od 1. septembra 2017
do 31. maja 2018 (največ 9 mesecev), pri čemer mora
prijavitelj sam zagotoviti sredstva za plačo in druge
prejemke še za en mesec ter pripadajočo odpravnino.
Posamezni izbrani prijavitelj bo z asistentom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem
mestu za čas 9 mesecev, za delovni čas v deležu 0,75
od polne zaposlitve (30 ur na teden), in sicer v obdobju
od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018, skladno s pogoji javnega
razpisa pa bo po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu sklenil novo pogodbo o zaposlitvi
s trajanjem vsaj 1 mesec.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis kandidira
za največ tri zaposlitve asistentov, pri čemer za vsako
zaposlitev odda svojo vlogo.
Prijavitelj v času objave javnega razpisa objavi prosto projektno delovno mesto z odložnim pogojem, da bo
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delovno razmerje sklenjeno, če bo prijavitelj izbran na
javnem razpisu.
V okviru javnega razpisa bodo izbrani prijavitelji,
ki imajo v skladu s 2.5. točko razpisa izbranega ustreznega kandidata za asistenta in imajo vključene otroke
s posebnimi potrebami, pri čemer en in isti kandidat za
asistenta ne sme nastopati v več prijavah.
Če en kandidat nastopa v več vlogah, se bo upoštevala prva prispela vloga na ministrstvo glede na datum
in uro, druge kasnejše vloge bodo zavržene.
Če izbrani kandidat kadarkoli odstopi od kandidature, ne sklene pogodbe o zaposlitvi ali prekine delovno
razmerje, je prijavitelj dolžan o tem obvestiti ministrstvo
in v roku treh delovnih dni objaviti novo prosto projektno
delovno mesto.
V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi pred
iztekom pogodbeno dogovorjenega obdobja sofinanciranja zaposlitve lahko izbrani prijavitelj zaposli drugo
osebo, ki izpolnjuje pogoje javnega razpisa. Izbranemu
prijavitelju sredstev ni potrebno vračati v primeru, ko
izbrani kandidat za asistenta od pogodbe o zaposlitvi
odstopi iz upravičenih razlogov oziroma prekinitev pogodbe o zaposlitvi ni krivda izbranega prijavitelja.
3.1. Obvezni pogoji
Prijavitelj, ki kandidira na javni razpis, mora izpolnjevati vse spodaj navedene obvezne pogoje.
1

2
3
4

5

6

Pogoji
je vpisan v razvid kot izvajalec javnoveljavnih programov za predšolske
otroke, javnoveljavnega izobraževalnega programa oziroma
javnoveljavnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami
ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna
ni prejel niti ni v postopku za pridobitev drugih javnih sredstev
financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet
tega javnega razpisa
ima poravnane vse davke in prispevke

Dokazila
– pogoji se bodo preverili v uradnih
evidencah ministrstva
– izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev
– pogoji se bodo preverili v aplikaciji
Erar
– izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev
– potrdilo Finančne uprave RS
o plačanih obveznostih, ki ne sme
biti starejše od 30 dni*
– izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev
– dokazila o izobrazbi asistenta
– dokazilo Zavoda RS za
zaposlovanje o statusu brezposelne
osebe ali izpis Zavoda RS za
zdravstveno zavarovanje, da oseba
ni v delovnem razmerju

je pred prijavo v skladu z veljavno delovno zakonodajo oziroma
zakonodajo s področja zaposlovanja objavil prosto projektno delovno
mesto asistenta za delo z otroki s posebnimi potrebami in opravil
izbirni postopek, pri čemer je v dokumentacijo o objavi prostega
projektnega delovnega mesta vnesel razvezni pogoj, da se zaposlitev
ustreznega delavca na projektnem delovnem mestu izvede le v primeru,
da je delodajalec na predmetnem javnem razpisu izbran – pogodba
o zaposlitvi z izbranim kandidatom se sklene šele po prejemu sklepa
o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na predmetnem javnem razpisu
se zavezuje, da bo po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem – izjava o izpolnjevanju obveznih
mestu z asistentom sklenil delovno razmerje s trajanjem vsaj do 30. 6. 2018 pogojev
* Če prijavitelj ne bo predložil potrdila FURS-a, ga bo ministrstvo pridobilo iz uradnih evidenc.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev kateregakoli prijavitelja lahko ministrstvo zahteva dodatna
pojasnila ali dokazila.
3.2. Ostali pogoji

1.
2.
3.
4.

Pogoji
Projekt je skladen s cilji/rezultati na ravni prednostne osi in prednostne naložbe.
Izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin.
Upravičenec izkazuje ustreznost in sposobnost

Dokazila
– Prijavnica: točka 3.1.
– Prijavnica: točka 3.2.
– Prijavnica: točka 3.3.

Projekt izkazuje realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora
(predlog projekta upošteva aktivnosti v časovnem in finančnem okviru,
določenim s tem razpisom in razpisno dokumentacijo).

– Prijavnica: točka 3.4.
– Finančni načrt (predizpolnjen)
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4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Formalno popolne prijave, ki izpolnjujejo vse pogoje, bo komisija za izvedbo javnega razpisa presodila po
merilih za ocenjevanje prijav.
Postopek ocenjevanja posameznih prijav bo izveden po naslednjih merilih:
Merilo

Vrednotenje

1. VKLJUČEVANJE KLJUČNIH DELEŽNIKOV IN CILJNIH SKUPIN
1.1. Opis del in nalog asistenta za
Opis predvidenih del in nalog asistenta je
delo z otroki s posebnimi potrebami skladen s predvidenimi nalogami asistenta,
Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel opisanih v točki 2.5. javnega razpisa,
0 točk, bo zavrnjen.
opredeljene so konkretne naloge za delo
z otroki s posebnimi potrebami glede na
opravljeno analizo dela z otroki s posebnimi
potrebami pri prijavitelju.
1.2. Izkušnje kandidata za asistenta Reference kandidata za zaposlitev na
za delo z otroki s posebnimi
delovno mesto asistenta s posebnimi
potrebami
potrebami (izkušnje pri delu z otroki
s posebnimi potrebami v družini, v okviru
delovne prakse, prostovoljstva, študentskega
dela, delovne in druge izkušnje)
2. INOVATIVNOST OZIROMA NADGRAJEVANJE OBSTOJEČIH UKREPOV
2.1. Načrt usposabljanja asistenta
Navedite in opišite aktivnosti, s katerimi
na delovnem mestu
bo mladi brezposelni kandidat pridobil
kompetence, ki bodo povečale možnosti
zaposlitve po izteku projekta.

Točke

Največje
možno število
točk
24
16 – povsem ustrezno
12 – v večji meri ustrezno
8 – v srednji meri ustrezno
4- v manjši meri ustrezno
0 – povsem neustrezno
8 – štiri ali več referenc
6 – tri reference
4 – dve referenci
2 – ena referenca
0 – nima referenc

8
8 – povsem ustrezno
6 – v večji meri ustrezno
4 – v srednji meri ustrezno
2 – v manjši meri ustrezno
0 – povsem neustrezno
3. PRISPEVANJE K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU
6
Sedež prijavitelja glede na območje KRVS
Pomurska
6
stopnje registrirane brezposelnosti
Podravska
5
mladih od 25-29 let1
Zasavska
5
Savinjska
5
Koroška
4
Posavska
4
Jugovzhodna Slovenija 4
Primorsko-notranjska
4
KRZS
Osrednjeslovenska
4
Goriška
3
Obalno-kraška
3
Gorenjska
3
Število točk – SKUPAJ
38
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice
pomeni skupno število točk posamezne prijave, največje
možno skupno število točk je 38 točk.
Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila po dva člana strokovne komisije. Če se bosta oceni razlikovali za
10 točk ali več, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec, član
strokovne komisije. Ocena se bo oblikovala na podlagi
povprečja najbližjih dveh ocen.
Na podlagi meril bo izbrano tolikšno število prijaviteljev z najvišjim številom točk v KRVS, ki bodo v projekte
vključili skupno 84 posameznikov iz ciljne skupine in
tolikšno število prijaviteljev, ki bodo zbrali največje število točk v KRZS, ki bodo v projekte vključili skupno 116
posameznikov iz ciljne skupine.
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog,
bo izbran tisti prijavitelj, ki s prijavo doseže večje število
1
Na podlagi podatkov Statističnega Urada Republike Slovenije za december 2016; Občina Litija se za namene izvajanja
Operativnega programa 2014–2020 uvršča v KRZS (Osrednjeslovenska regija).
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točk pod merilom »Vključevanje ključnih deležnikov in
ciljnih skupin«. Če dosegajo prijavitelji tudi pod merilom
»Vključevanje ključnih deležnikov in ciljnih skupin« enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk
pod merilom »Prispevanje k uravnoteženemu regionalnemu razvoju«. V primeru, da je število še vedno enako,
o izbiri odloči žreb. Podrobnejši opis postopka izvedbe
žreba je naveden v 25. točki tega razpisa.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis znaša 1.620.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2017: 540.000,00 EUR, od
tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija
226.800,00 EUR, od tega:
– 181.440,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 45.360,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba
(20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
313.200,00 EUR,od tega:
– 250.560,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 62.640,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba
(20,00 %),
– za proračunsko leto 2018: 1.080.000,00 EUR,
od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija
453.600,00 EUR,
– 362.880,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 90.720,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba
(20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
626.400,00 EUR
– 501.120,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 125.280,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih,
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške
(datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga),
nastale od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od
1. 9. 2017 do 5. 7. 2018.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša
zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na
podlagi soglasja organa upravljanja.
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8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
1. Javni razpis za izbor projektov Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami
v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
2. Obrazec za oddajo vloge,
3. Navodila za prijavo na javni razpis,
4. Prijavnica za projekt,
5. Priloge k prijavnici:
a) Finančni načrt (predizpolnjen),
b) Izjava prijavitelja o izpolnjevanju obveznih pogojev.
6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju,
7. Ocenjevalni list,
8. Seznam kazalnikov
9. Kohezijske_statistične_občine
10. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem
obdobju 2014–2020 s prilogami,
11. Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014–2020,
12. Navodila organa upravljanja in organa za
potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa z informacijskimi sistemu MFERAC, ISARR2 in
RIS ECA
13. Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje
naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane
obrazce ter dokazila:
– Prijavnica za projekt (vključno s Finančnim načrtom in Izjavo prijavitelja o izpolnjevanju obveznih pogojev).
– Fotokopije dokazil asistenta (dokazila o izobrazbi
asistenta, dokazilo Zavoda RS za zaposlovanje o statusu brezposelne osebe ali izpis Zavoda RS za zdravstveno zavarovanje, da oseba ni v delovnem razmerju),
– potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je
80,00 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in
zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane
stroške. Izjema so predplačila, poenostavljene oblike
stroškov in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na
osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali
in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.
Sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška), skladno
s pravili evropske kohezijske politike, Navodili Organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
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kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v
nadaljevanju: Navodila organa upravljanja o upravičenih
stroških) objavljenimi na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila in Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je dne
18. 5. 2017 sprejela Metodologijo za določitev višine
stroška na enoto zaposlitev asistenta za delo z otroki
s posebnimi potrebami, številka 5442-92/2017. Na podlagi te metodologije standardni obseg stroškov na enoto
na operaciji predstavlja pretežno strošek dela asistenta,
zaposlenega v deležu 75 % polne zaposlitve. Vrednost
standardnega obsega stroškov na enoto na mesečni
ravni je 900 EUR za asistenta. Za obdobje 9 mesecev
bodo sofinancirani upravičeni stroški za asistenta skupaj
največ v višini 8.100,00 EUR.
Dokazilo o nastanku navedenega stroška za posamezni mesec je časovnica asistenta in pogodba o zaposlitvi. Upravičenci bodo strošek uveljavljali na podlagi
izstavljenega obračuna stroška na enoto in zahtevka
za izplačilo s prilogami. Način uveljavljanja upravičenih
stroškov je podrobneje naveden v razpisni dokumentaciji (tč. 14 Navodil za prijavo na javni razpis, Navodila
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020 in tč. 2 veljavnih Navodil organa
upravljanja o upravičenih stroških, dostopna na spletni
strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo
o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih
izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za
izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene
prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike
Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila
večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim
poračunavanjem vsakega posameznega predplačila
v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo
z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila
skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila
iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranjem določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme
presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki
ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec
lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za
prihodnje obdobje določeno s pogodbo o sofinanciranju.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor
so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz
Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem
obdobju 2014–2020.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in
116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
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Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU)
št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom
Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu in spremljanja ter evidentiranja projekta
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne
originalne dokumentacije, vezane na projekt ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in
nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh
dokumentov o izdatkih projekta v obdobju dveh let od
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije
bo upravičenec po končanem projektu pisno obveščen
s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo
sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za
vse transakcije v zvezi s projektom in za vsak projekt posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled
nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi
knjig za projekt na ločenem stroškovnem mestu ali po
ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne
more ločeno izpisati evidenc samo za posamezen projekt. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja
knjig za projekt voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi
se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na projekt, razen v primeru poenostavljenih oblik
nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem
stroškovnem mestu projekta (računovodski kodi) knjižijo
le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev,
ni potrebno evidentirati na stroškovnem mestu projekta
(računovodski kodi).
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o projektu nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in
revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni
organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine
in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter rezultate
projekta. 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
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končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati
ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani
nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju
projekta, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi
Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne
na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki
so podlaga za določanje finančnega popravka, določili
ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja
upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013
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 (EU) št. 1303/2013 ter 7.
in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Upravičenec bo moral cilje projekta 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 (EU)
št. 1303/2013.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06
– UPB2, 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 (EU)
št. 1303/2013.
19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in
prikazovati neto prihodke projekta skladno s 65. členom
Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno evi-
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dentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu
ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen
ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri
izvajanju projekta ustvarili neto prihodki, bo treba za
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja projekta, 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 projekta, je upravičenec dolžan
poročati sproti, med izvajanjem operacije.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov projekta
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo
I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta, vključno s podatki po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih
bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni
dokumentaciji (tč. 17 Navodil za prijavo na javni razpis).
21. Omejitve glede sprememb projekta v skladu
z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projekta ali izvrševanja projekta prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če 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.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posameznega projekta ali, da je višina sofinanciranja
projekta 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. Če 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.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 10. 7.
2017 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo
prispeti v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem za
oddajo vloge, ki je del razpisne dokumentacije, z vidno
oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami
v vzgojno-izobraževalnih zavodih««, ki je del razpisne
dokumentacije, 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.
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Neustrezno označene in nepravočasno prispele
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje ministrica za
izobraževanje, znanost in šport ali od nje pooblaščena
oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih
ministrstva potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti
članov komisije. Vloge se bodo v prostorih Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport odpirale dne 10. 7.
2017. Pri odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost
vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti tako, kot je določeno v 8. točki razpisa.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
V primeru, da bo o izbiri odločal žreb, mu lahko prisostvujejo tudi prijavitelji, o katerih se bo odločalo o pravici do sofinanciranja, in bodo o tem pisno obveščeni.
Komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predsednik komisije izmed članov komisije.
Žrebanje se opravi v prostorih ministrstva. Evidenčne
številke prijav se izpiše na prepognjene listke, ki se jih
zapre v škatlo. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz
škatle in javno pove izžrebano evidenčno številko vloge
ter izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se
napravi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in prijavitelji,
če so prisotni.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 24. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih
zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu
s pozivom za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz javnega razpisa,
– tistih prijaviteljev, ki bodo pri podmerilu 1.1. v točki
4 javnega razpisa prejeli 0 točk,
– ki bodo v primeru, če bo v posamezni kohezijski
regiji prijav več od razpisanega števila prostih delovnih
mest, po številu točk uvrščene na nižje mesto na prednostnem vrstnem redu, ki več ne omogoča izbora projekta.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na
podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni
razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij
evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati
pri izvajanju projekta, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva
k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je uma-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
knil vlogo za pridobitev sredstev. V tem primeru se ostanek sredstev lahko dodeli prijavitelju, ki bi na podlagi
doseženega števila točk bil na predlog komisije naslednji
upravičen do dodelitve sredstev v okviru iste kohezijske
regije v skladu s tem javnim razpisom. V primeru, da
ima več prijaviteljev enako število točk, se lahko izvede
ponovni žreb v skladu s to točko javnega razpisa.
Če se je projekt začel 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 projekt, 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.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije.
27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete
na elektronski naslov urska.pancur@gov.si ali pokličete
Urško Pančur (tel. 01/478-46-75).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 5441-1/2017/15
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Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU)
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe
za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013,
str. 289), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012
o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom)
št. 1605/2002 (UL L 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 integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 /ZIPRS 1718/
(Uradni list RS, št. 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 /DP2017/ (Uradni list RS, št. 96/15
in 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018
/DP2018/ (Uradni list RS, št. 80/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in
81/16), Zakona o izumih iz delovnega razmerja (Uradni
list RS, št. 15/07), 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, 69/16 –
popr. in 15/17), 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 (v
nadaljnjem besedilu: OP 2014-2020), Slovenske Strategije Pametne Specializacije (potrjena s strani Vlade RS
dne 20. 9. 2015 in Evropske Komisije dne 3. 11. 2015,
v nadaljnjem besedilu: S4), Resolucije o raziskovalni in
inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list
RS, št. 43/11, v nadaljnjem besedilu: RISS), 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, v nadaljnjem besedilu: ZRRD), Okvira za
državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (UL
EU C št. 198 z dne 27. 6. 2014), Programa za spodbujanje raziskav in razvoja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na področju znanosti 2016–2020,
št. 631-1/2016-1, z dne 8. 1. 2016 in odločitve Službe
Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja o podpori
št. 1-2/1MIZŠ/0 za javni razpis, št. 3032-55/2017/11,
z dne 14. 6. 2017, Republika Slovenija, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljub
ljana, objavlja
javni razpis
»Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko
delovanja pisarn za prenos tehnologij«
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. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija
izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR). Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij; prednostne naložbe 1.2
Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter
vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri
za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim
sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju
razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih
in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za
zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih
zmogljivosti in prve proizvodnje, zlasti na področju ključ-
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nih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanja tehnologij
za splošno rabo; specifičnega cilja 1.2.1 Povečan delež
inovacijsko aktivnih podjetij.
2.1 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu ter krepitve
sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami (v
nadaljnjem besedilu: JRO1) in gospodarstvom, podpora
komercializaciji že razvitih znanstvenih rešitev in spodbujanje povpraševanja ter krepitev razvojnih kompetenc.
Prenos znanja in tehnologij, ki je ob izobraževanju
in raziskovalni dejavnosti tretji steber dejavnosti JRO,
je proces prenosa znanstvenih odkritij iz JRO v podjetje
z namenom nadaljnjega razvoja in komercializacije, kar
pomeni prenos v javno korist in gospodarsko izrabo za
povečanje družbene blaginje.
Pisarne za prenos tehnologij (v nadaljnjem besedilu:
TTO2) delujejo kot vmesnik med JRO in podjetji, kot vstopna točka do podjetij in JRO ter imajo vse pomembnejšo
vlogo pri vzpostavljanju sodelovanja med raziskovalno in
gospodarsko sfero. TTO z izvajanjem ustreznih procesov
skrbijo, da se rezultati raziskav na JRO ovrednotijo, ustrezno zavarujejo s pravicami intelektualne lastnine in tržijo.
Javni razpis bo nadgradil delovanje TTO na ravni
celotne Slovenije, ki bodo kot del podpornega okolja nudile kvalitetno, učinkovito in strokovno podporo raziskovalcem in podjetjem v Sloveniji. Spodbujanje dejavnosti
in dvig aktivnosti TTO bo prispevalo k dodatni pospešitvi prelivanja raziskovalnih rezultatov v gospodarstvo
in s tem pomagalo podjetjem v Sloveniji, da postanejo
inovacijsko aktivna.
Cilj javnega razpisa je vzpostavitev konzorcija, ki
bo združil TTO JRO-jev na področju celotne Slovenije. Preko izvajanja skupnih aktivnosti konzorcija se
bo izboljšalo sodelovanje znotraj JRO ter sodelovanje
JRO z drugimi raziskovalnimi organizacijami in podjetji,
s ključnim ciljem spodbujanja in krepitve strateškega
patentiranja ter olajšanja prehoda znanstvenih spoznanj
v gospodarsko prakso in posledično pospešitve gospodarskega izkoriščanja izumov iz JRO. Na ta način se bo
spodbudila strokovnost, učinkovitost, specializacija in
povezovanje slovenskih TTO, kar bo pripomoglo k dosegu glavnega cilja, to je izboljšanje rezultatov trženja
z javnimi raziskavami pridobljenega znanja JRO z učinkom na celotno Slovenijo.
V skladu s S4 bomo okrepili podporni podjetniško-inovacijski ekosistem z ukrepom, ki je po svoji naravi horizontalen, pri tem pa njegova učinkovitost pogojuje
konkurenčnost prednostnih področij. V skladu s ključnimi načeli, opredeljenimi v poglavju 1.3, je predviden
horizontalni ukrep v smeri usklajenega in učinkovitega
delovanja podpornega okolja, s katerim bomo dosegli
boljši prenos znanja iz institucij znanja v komercialno
izkoriščanje v gospodarstvu. V tem procesu se bodo
storitve TTO komplementarno povezovale z dejavnostjo
ostalih institucij inovacijskega podpornega okolja (npr.
tehnološki parki, inkubatorji, in podobno), z namenom,
da bo dosežen boljši prenos znanja iz JRO v gospodarstvo, kar bo vplivalo na ustvarjanje nove vrednosti. Za
dosego tega cilja so začrtane aktivnosti konzorcija TTO
v okviru predmetnega razpisa.
Skladno z OP 2014–2020 bo javni razpis podprl
oblikovanje inovativnih rešitev in njihovo uporabo, komer1
JRO – javne raziskovalne organizacije, to so javni
raziskovalni zavodi in javni visokošolski zavodi, ki jih je
ustanovila RS.
2
TTO – Technology Transfer Office.
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cializacijo ter sledil cilju povečanja deleža inovacijsko aktivnih podjetij. To bo doseženo s spodbujanjem delovanja
konzorcija TTO kot podpornega okolja za krepitev povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu ter krepitev
povezovanja med gospodarstvom in inštitucijami znanja,
za komercializacijo razvitih rešitev in spodbujanje povpraševanja ter za krepitev razvojnih kompetenc.
2.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti prenosa znanja in tehnologij nastalih v JRO.
Dejavnosti prenosa znanja in tehnologij, ki jih opravljajo TTO JRO-jev, so po tem razpisu oblikovane na
dveh ravneh aktivnosti, in sicer:
– na ravni konzorcija, kamor sodijo:
– upravljanje konzorcija (vodenje konzorcija, koordinacija projekta, spremljanje in evidentiranje dejavnosti konzorcija),
– vzpostavitev in upravljanje skupne digitalne
platforme konzorcija (priprava in vzdrževanje skupne
digitalne platforme3) ter upravljanje skupne celostne podobe konzorcija,
– dvig kompetenc (izobraževanje in krepitev kompetenc zaposlenih v TTO-jih, povečanje in krepitev znanj
in kompetenc s področja prenosa tehnologij za zaposlene v TTO in raziskovalce v JRO in gospodarstvu,
izmenjava znanj med pisarnami, zaposlovanje novih
strokovnjakov v TTO),
– dvig zavesti in promocija (dvig zavedanja o pomenu področja s promocijo dejavnosti konzorcija, nudenje enotnih in transparentnih informacij o načinih in
postopkih komercializacije izumov za raziskovalce in
podjetja, organizacija delavnic za deležnike4),
– vzpostavitev sodelovanja in mreženje konzorcija
z drugimi sorodnimi organizacijami in deležniki inovacijskega podpornega okolja (npr. tehnološki parki, inkubatorji …);
– na ravni posamezne TTO, kamor sodijo:
– upravljanje TTO (delovanje TTO znotraj konzorcija, vodenje posameznih aktivnosti projekta),
– promocija dejavnosti TTO gospodarstvu (npr.
dnevi odprtih vrat, organizacija delavnic),
– postopki ščitenja intelektualne lastnine (v nadaljnjem besedilu: IL) (npr. zaznavanje izumov, pridobivanje informacij o tehnologiji, svetovanje in pomoč
pri zaščiti izumov, določanje obsega izumov, izpeljava
postopkov zaščite IL),
– postopki trženja IL (trženje in prodaja znanja skozi
prodajo izumov ter sodelovanje z gospodarstvom – npr. iskanje primernih partnerjev in povezovanje z njimi, urejanje
večlastniških razmerij, priprava različnih pogodb, izvedba
obiskov podjetij, identifikacija skupnih razvojnih tem).
Rezultati in učinki izvedenih aktivnosti na ravni celotnega konzorcija bodo:
– ustrezna kadrovska podprtost s področja prenosa
tehnologij v Sloveniji – od prijave na razpis do zaključka
izvajanja povečanje skupno za vsaj 30 FTE5,
– povečanje znanj in kompetenc zaposlenih v TTO
s poudarkom na specializiranih znanjih in veščinah s po3
Skupna digitalna platforma konzorcija bo namenjena podrobnejši predstavitvi dejavnosti prenosa znanja in
tehnologij, aktivnosti konzorcija in partnerjev. Namenjena
bo uspešnemu združevanju vseh deležnikov pri procesu
prenosa znanja in tehnologij. Vključevala bo skupno podatkovno bazo inovacij konzorcija.
4
Deležniki iz trikotnika znanja: znanost, izobraževanje,
podjetja.
5
Ekvivalent polne zaposlitve (FTE) pomeni izvajanje dejavnosti ene osebe za polni delovni čas za eno leto. Pri čemer
se upošteva FTE za izvajanje dejavnosti prenosa tehnologij
ter izobrazba tehnične, pravne, ekonomske in sorodnih smeri.
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dročja prenosa tehnologij – organizacija vsaj 4 izobraževanj v obdobju izvajanja operacije s področja upravljanja IL in trženja IL (intenzivna mentorska usposabljanja
mednarodno priznanih strokovnjakov in združenj s področja prenosa tehnologij),
– povečanje znanj in kompetenc zaposlenih in raziskovalcev na JRO in v gospodarstvu s področja prenosa
tehnologij – vsaj eno usposabljanje vsakih 12 mesecev s področja pogajanj, zaščite intelektualne lastnine,
ocene tržnih in tehnoloških potencialov, ustanavljanja
odcepljenih podjetij,
– priprava in distribucija vsaj enega skupnega priročnika o načinih in procesu sodelovanja gospodarstva
z JRO-ji (vsaj z informacijami o načinih in procesu sodelovanja, o zaščiti in deljenju pravic IL, s kontakti in
s primeri dobrih praks),
– vzpostavljena in delujoča skupna digitalna platforma, kjer se srečata trg in ponudba, s poudarkom na
skupni in enotni podatkovni bazi inovacij,
– promocija dejavnosti konzorcija na enem nacionalnem dogodku letno, na katerem so predstavljene
aktivnosti konzorcija gospodarstvu in širši javnosti,
– promocija dejavnosti posamezne JRO gospodarstvu in širši javnosti, vsaj enkrat letno,
– opredelitev aktivnosti prenosa znanja znotraj strateškega poslanstva posamezne JRO (opredeljena vloga
TTO znotraj zavoda – umestitev TTO v program dela,
poslovni načrt, strategije in programe),
– vložene patentne prijave – vsaj 40 s popolnim
preizkusom v tujini.
Aktivnosti konzorcija bodo prispevale h kazalniku
»število podjetij, ki sodelujejo s TTO«.
Izvajanje aktivnosti konzorcija TTO znotraj operacije bo pripomoglo k sklenitvam pogodb za prodajo znanja
in raziskovalno razvojnih pogodb.
V sklopu novih sodelovanj, ki bodo rezultat izvajanja aktivnosti konzorcija TTO znotraj operacije, bo
doseženo najmanj naslednje:
– sklenjene licenčne pogodbe in pogodbe iz prodaje patentov oziroma know-how-a v vrednosti najmanj
300.000 €
– sklenjene raziskovalno razvojne pogodbe6 med
JRO in gospodarstvom, pri katerih je sodelovala TTO,
v vrednosti vsaj za najmanj 8 mio €.
2.3 Regija izvajanja
Projekt pokriva celotno območje Republike Slovenije,
torej tako kohezijsko regijo Zahodna Slovenija kot kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija. Sredstva, dodeljena za
izbrani projekt, se bodo štela pro rata v breme kohezijske
regije Zahodna Slovenija in kohezijske regije Vzhodna Slovenija v razmerju 56:44, to je glede na število podjetij po
regijah, ki znaša 56 % kohezijske regije Zahodna Slovenija
in 44 % kohezijske regije Vzhodna Slovenija na podlagi
statističnih podatkov o številu podjetij za leto 2015.7
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in dokazila
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu so naslednji:
1. pravočasnost prispetja vloge, pravilno označena ovojnica,
2. popolnost vloge,
3. ustreznost partnerjev v skladu s pogoji za
partnerstvo.
6
Raziskovalno razvojna pogodba med JRO in gospodarskim subjektom je pogodba sklenjena med JRO in
gospodarskim subjektom. Vsebina pogodbe je pogodbeno
raziskovanje, raziskovanje v sodelovanju z industrijo ali
svetovanje na področju dela raziskovalca.
7
Vir: SURS
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Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev za kandidiranje
na javnem razpisu iz 1. točke prejšnjega odstavka, bo
s sklepom zavržena (kot je navedeno v točki 24). Vloga, ki ne bo izpolnjevala formalne popolnosti vloge iz
2. točke prejšnjega odstavka bo dopolnjevana v skladu
s točko 25 javnega razpisa. Vloga, ki ne bo izpolnjevala
pogojev za kandidiranje iz 3. točke prejšnjega odstavka,
bo s sklepom zavrnjena in ne bo ocenjevana.
K pogoju 1: Pravočasnost in pravilnost označbe
Vloga se šteje za pravočasno prispeto in pravilno
označeno, če je posredovana skladno s 24. točko javnega razpisa.
K pogoju 2: Popolnost vloge
Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse pravilno
in popolno izpolnjene obrazce v skladu s točko 8 javnega razpisa.
K pogoju 3: Pogoji za partnerstvo
Prijavitelj:
V imenu konzorcija se na javni razpis prijavi eden
od konzorcijskih partnerjev (prijavitelj), ki je zastopnik
in koordinator konzorcija. V primeru izbora bo prijavitelj
v imenu konzorcija z ministrstvom podpisal pogodbo
o sofinanciranju operacije.
Do sredstev sofinanciranja so upravičeni vsi partnerji v konzorciju (upravičenci v skladu z Uredbo
1303/2013/EU).
Konzorcij:
Na javni razpis se lahko prijavi konzorcij, ki ga sestavljajo JRO, ki so sklenile konzorcijsko pogodbo za izvajanje dejavnosti prenosa tehnologij, s katero so prijavitelja
pooblastile, da jih v imenu konzorcija zastopa v javnem
razpisu in v primeru uspešne kandidature nastopa kot
pogodbeni partner ministrstva. Podpisana in sklenjena
konzorcijska pogodba mora biti priložena vlogi.
Dokazilo: konzorcijska pogodba
Konzorcij mora s svojo sestavo in programom dejavnosti prenosa znanja in tehnologij zagotavljati izvajanje dejavnosti za širše geografsko področje Slovenije.
Na razpisu lahko sodeluje konzorcij z najmanj štirimi partnerji, pri čemer morajo v konzorciju sodelovati
partnerji iz obeh kohezijskih regij.
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Posamezni partnerji konzorcija lahko sodelujejo le
v eni prijavni vlogi.
Dokazilo: prijavni obrazec in javno dostopne evidence
Konzorcijski partnerji:
Vsi konzorcijski partnerji morajo imeti najkasneje
na zadnji dan prijave na predmetni razpis vzpostavljeno
in delujočo TTO8 in s pravilnikom urejene postopke za
izpolnjevanje pogojev iz 21. člena Zakona o izumih iz
delovnega razmerja.
Organizacijska struktura TTO izvaja negospodarske dejavnosti prenosa znanja, skladno s točko 19b
Okvira za državno pomoč za raziskave in razvoj ter
inovacije. Gre za dejavnosti prenosa znanja, kadar
jih vodi raziskovalna organizacija (vključno z njihovimi oddelki ali podružnicami) ali pa več raziskovalnih
organizacij skupaj ali se vodijo v imenu drugih takih
subjektov, ter kadar se bodo vsi dobički iz teh dejavnosti ponovno vložili v osnovne dejavnosti raziskovalne organizacije.
Dokazila za vsakega od konzorcijskih partnerjev:
– interni ali drugi akt, iz katerega je razvidna organiziranost TTO znotraj JRO
– pravilnik o upravljanju z izumi.
Vsaka TTO mora imeti najkasneje na zadnji dan prijave na predmetni razpis minimalno 1 FTE za dejavnosti
prenosa tehnologij.
Dokazila: pogodbe/aneks o zaposlitvi.
4. Pogoji za ugotavljanje upravičenosti, merila za
ocenjevanje in način izbora
4.1 Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
Prijavljeni projekti bodo morali izpolnjevati naslednje pogoje za ugotavljanje upravičenosti:
1. usklajenost s cilji/rezultati na ravni prednostne
osi oziroma prednostne naložbe;
2. umestitev v S4.
4.2 Merila za ocenjevanje
V postopek ocenjevanja bodo vključene vloge, ki
izpolnjujejo vse pogoje iz 3. in 4.1 točke javnega razpisa.
Prijavljeni konzorciji bodo vrednoteni po spodnjih
merilih:

Merilo 1: Povezovanje znanja, kompetenc in tehnologije do trga na prednostnih področjih (največ 15 točk)
– način aktivne vključitve JRO v upravljanje z IL in prenos znanja (za večje izkoriščanje javno financiranih rezultatov
raziskav preko sodelovanja JRO – gosp., licenciranja ter ustrezno upravljanje z IL (prenos znanja postane strateško
poslanstvo JRO, razvoj podjetniške kulture in povezanih veščin v JRO ter boljša komunikacija in interakcija deležnikov)
– povezovanje akademske sfere z gospodarstvom za promocijo prenosa znanja
– aktivnosti konzorcija in sinergije med JRO-ji, med JRO-ji in podjetji in z ostalimi deležniki v trikotniku znanja
(nacionalno in mednarodno)
– načrtovani načini prenosa znanja in kompetenc med konzorcijskimi partnerji in ostalimi deležniki inovacijskega
okolja (npr. tehnološki parki, inkubatorji …)
– načrt in način dviga kompetenc kadrov posamezne TTO (načrti dodatnih usposabljanj, izobraževanj ...)
– kakovost pripravljenega programa delovanja konzorcija TTO, skladno s pričakovanimi cilji in načrtovanimi
kazalniki na operaciji
Merilo 2: Usposobljenost upravičenca za izvedbo operacije (največ 8 točk)
Usposobljenost vseh konzorcijskih partnerjev na institucionalni in ravni zaposlenih v TTO za izvedbo (npr. reference
in kompetence predlaganih kadrov, upravljavska/ koordinacijska/ strokovna usposobljenost):
– pretekle izkušnje TTO na področju prenosa znanja in tehnologij
– število v preteklosti prijavljenih patentov konzorcijskih partnerjev
– višina ustvarjenih prihodkov kot posledica zaščite intelektualne lastnine konzorcijskih partnerjev
– pretekle izkušnje kadrov v TTO (sodelovanje v preteklosti na ravni posameznega zaposlenega)
– pretekla izobraževanja in usposabljanja s področja dejavnosti prenosa tehnologij za predlagane kadre
– dva FTE v vsaki TTO v konzorciju (3 točke)
8

TTO mora biti urejena v notranjih aktih konzorcijskih partnerjev, iz katerih je razvidna njena organizacijska struktura.
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Merilo 3: Vzdržnost in trajnost poslovnega modela/delovanja konzorcija ter prispevek k družbeni spremembi ter
k dvigu ozaveščenosti (največ 7 točk)
– trajnost operacije po obdobju financiranja (na ravni TTO in konzorcija); način pridobivanja sredstev posamezne
TTO po izteku financiranja (zasebni viri, projekti …)
– družbeno-ekonomski vpliv projekta (npr. nova delovna mesta kot posledica delovanja TTO, število podjetij, ki
sodelujejo s TTO, število povezav z ostalimi deležniki …)
Merilo 4: Prispevek k doseganju ciljev področnih strategij, resolucij, nacionalnih programov (največ 3 točke)
– v kolikšni meri bo dosežen prispevek k ciljem S4
– ali bo dosežen prispevek k doseganju ciljev Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (ReRISS) (1 točka)
SKUPAJ
33 točk

Vloga je pozitivno ocenjena, če doseže vsaj 60 %
od vseh možnih točk (vsaj 20 točk), pri čemer mora pri
merilih 1 in 2 doseči vsaj 50 % možnih točk (torej vsaj
8 točk pri merilu 1 in vsaj 4 točke pri merilu 2).
Iz sofinanciranja bodo, ne glede na končno skupno
oceno, izključene (zavrnjene) vse vloge, ki bodo pri kateremkoli ocenjevalnem merilu prejele 0 točk.
4.3 Način izbora
V okviru predmetnega razpisa bo za sofinanciranje
izbran en konzorcij, in sicer tisti, ki bo dosegel najvišje
število točk.
Med pozitivno ocenjenimi vlogami bo za sofinanciranje tako izbrana vloga, ki bo dosegla najvišje število
točk. V primeru, da je več vlog ocenjenih z najvišjim številom točk, se izmed teh vlog izbere tisto, ki bo imela več
točk pri merilu 1. V kolikor so tudi po tem merilu enako
točkovane vloge, se kot odločujoč kriterij vzame število
točk pri naslednjih merilih – upoštevaje vrstni red: merilo
2, merilo 3, merilo 4.
V kolikor bo vrednost izbrane vloge nižja od razpoložljivih sredstev skladno z razpisom, ostala sredstva
ostanejo nerazporejena.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Skupna okvirna vrednost, ki bo na razpolago za
javni razpis znaša največ do 6.000.000,00 EUR, od tega
je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih
programskih območjih in po posameznih proračunskih
letih naslednja:
– za proračunsko leto 2017: 800.000,00 EUR, od
tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija
352.000,00 EUR, od tega:
– 281.600,00 EUR s PP 160318 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-V-EU) – EU
udeležba (80,00 %) in
– 70.400,00 EUR s PP 160320 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-V-slovenska
udeležba) – slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
448.000,00 EUR, od tega:
– 358.400,00 EUR s PP 160319 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-Z-EU) – EU
udeležba (80,00 %) in
– 89.600,00 EUR s PP 160321 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-Z-slovenska
udeležba) – slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2018: 1.500.000,00 EUR,
od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija
660.000,00 EUR, od tega:
– 528.000,00 EUR s PP 160318 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-V-EU) – EU
udeležba (80,00 %) in

– 132.000,00 EUR s PP 160320 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-V-slovenska
udeležba) – slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
840.000,00 EUR, od tega:
– 672.000,00 EUR s PP 160319 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-Z-EU) – EU
udeležba (80,00 %) in
– 168.000,00 EUR s PP 160321 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-Z-slovenska
udeležba) – slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2019: 1.000.000,00 EUR,
od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija
440.000,00 EUR, od tega:
– 352.000,00 EUR s PP 160318 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-V-EU) – EU
udeležba (80,00 %) in
– 88.000,00 EUR s PP 160320 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-V-slovenska
udeležba) – slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
560.000,00 EUR, od tega:
– 448.000,00 EUR s PP 160319 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-Z-EU) – EU
udeležba (80,00 %) in
– 112.000,00 EUR s PP 160321 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-Z-slovenska
udeležba) – slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2020: 1.000.000,00 EUR,
od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija
440.000,00 EUR, od tega:
– 352.000,00 EUR s PP 160318 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-V-EU) – EU
udeležba (80,00 %) in
– 88.000,00 EUR s PP 160320 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-V-slovenska
udeležba) – slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
560.000,00 EUR, od tega:
– 448.000,00 EUR s PP 160319 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-Z-EU) – EU
udeležba (80,00 %) in
– 112.000,00 EUR s PP 160321 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-Z-slovenska
udeležba) – slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2021: 1.000.000,00 EUR,
od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija
440.000,00 EUR, od tega:
– 352.000,00 EUR s PP 160318 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-V-EU) – EU
udeležba (80,00 %) in
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– 88.000,00 EUR s PP 160320 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-V-slovenska
udeležba) – slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
560.000,00 EUR, od tega:
– 448.000,00 EUR s PP 160319 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-Z-EU) – EU
udeležba (80,00 %) in
– 112.000,00 EUR s PP 160321 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-Z-slovenska
udeležba) – slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2022: 700.000,00 EUR, od
tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija
308.000,00 EUR, od tega:
– 246.400,00 EUR s PP 160318 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-V-EU) – EU
udeležba (80,00 %) in
– 61.600,00 EUR s PP 160320 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-V-slovenska
udeležba) – slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
392.000,00 EUR, od tega:
– 313.600,00 EUR s PP 160319 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-Z-EU) – EU
udeležba (80,00 %) in
– 78.400,00 EUR s PP 160321 – (PN 1.2. Podpora inovacijsko aktivnim podjetjem-14-20-Z-slovenska
udeležba) – slovenska udeležba (20,00 %).
Načrtovana dinamika sofinanciranja po posameznih
programskih območjih in proračunskih letih je vezana
na potrditev organa upravljanja z odločitvijo o podpori
za javni razpis.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih,
izbranemu prijavitelju predlaga prilagoditev dinamike
sofinanciranja. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja
s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške
(datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga),
nastale od dne 1. 3. 2017 do dne 30. 6. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) za te
stroške je od dne 1. 3. 2017 do dne 31. 8. 2022.
Javni izdatki (izplačila MIZŠ) za nastale upravičene
stroške lahko nastanejo do 31. 12. 2022.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Razpisna dokumentacija obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis »Spodbujanje dejavnosti prenosa
znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij«
– I. Prijavni obrazec
– II: Predstavitev projekta
– Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju s prilogo 2
– Obrazec za oznako vloge
– Navodila za izračun standardnega stroška na
enoto (SSE)
– Obrazec SSE za izračun urne postavke plač
– Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike
v programskem obdobju 2014–2020.
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Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje vse
naslednje pravilno in popolno izpolnjene, podpisane in
žigosane obrazce ter dokazila:
I. Prijavni obrazec
II. Predstavitev projekta
III. Dodatna dokazila
– Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
– parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije s prilogo 2
– dokazila (skladno s točko 3.3):
– konzorcijska pogodba
– za vsakega od sodelujočih partnerjev: interni
ali drugi akt, iz katerega je razvidna organiziranost TTO
znotraj JRO
– za vsakega od sodelujočih partnerjev: veljaven
pravilnik o upravljanju z izumi
– za zaposlene v TTO: pogodbe/aneks o zaposlitvi.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V primeru spremembe obrazcev iz razpisne dokumentacije
lahko ministrstvo vlogo zavrže. Vse obrazce naj prijavitelji skrbno in v celoti izpolnijo.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je
80,00 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja
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.
Vrste upravičenih stroškov v okviru dejavnosti prenosa znanja in tehnologij:

1
2

VRSTE STROŠKOV9

VRSTA UPRAVIČENEGA STROŠKA

Standardna lestvica
stroška na enoto za
stroške dela
Stroški informiranja in
komuniciranja

Stroški zaposlenih v pisarnah za prenos
tehnologij, ki opravljajo dejavnosti prenosa
znanja in tehnologij
Stroški informiranja in komuniciranja za
potrebe operacije, ki nastanejo pri opravljanju
dejavnosti prenosa znanja in tehnologij
Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki so
potrebni za operacijo (npr. stroški pri postopkih
zaščite IL, licenciranja, sklepanja pogodb)
Ostali stroški delovanja (npr. stroški materiala,
goriva, vode, tekočega vzdrževanja, telefona,
mobilnih telefonov itd.), ki so povezani
z izvajanjem dejavnosti prenosa znanja in
tehnologij
Strošek davka na dodano vrednost (v
nadaljnjem besedilu: DDV), vezan na stroške
informiranja in komuniciranja ter stroške
storitev zunanjih izvajalcev

3

Stroški storitev zunanjih
izvajalcev

4

Pavšalno financiranje
posrednih stroškov

5

Davek na dodano
vrednost

NAČIN UVELJAVLJANJA
STROŠKA
Standardna lestvica stroška na
enoto v skladu z drugo točko
68. člena Uredbe 1303/2013/EU
Povračilo dejansko nastalih in
plačanih upravičenih stroškov
Povračilo dejansko nastalih in
plačanih upravičenih stroškov
Pavšalno financiranje – 15 %
standardne lestvice stroška na
enoto za stroške dela
Povračilo dejansko nastalih in
plačanih upravičenih stroškov

9
Opredelitev v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike
v obdobju 2014-2020 in Navodili MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.
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Upravičene so navedene vrste stroškov vseh
konzorcijskih partnerjev.
Medsebojno opravljanje storitev ali podizvajalstvo
med partnerji nista dovoljena.
Standardna lestvica stroška na enoto za stroške
dela
Standardna lestvica stroška na enoto za stroške
dela se določi na podlagi druge točke 68. člena Uredbe 1303/2013/EU. Za namene določanja stroškov za
osebje, ki se nanašajo na izvajanje operacije, se lahko urna postavka, ki se uporablja, izračuna tako, da
se zadnji evidentirani letni bruto stroški za zaposlene
delijo s 1720 urami. Navodila za izračun standardnega stroška na enoto (SSE) in obrazec Standardni strošek na enoto za izračun urne postavke so del razpisne
dokumentacije.
Pavšalno financiranje posrednih stroškov
Pavšalno financiranje posrednih stroškov se opredeli skladno s členom 67 in 68 Uredbe 1303/2013/EU
na podlagi pavšalne stopnje upravičenih neposrednih
stroškov osebja/upravičenih neposrednih stroškov
plač, pri čemer metodologija ni potrebna.
Posredni stroški programa vsebinsko obsegajo
ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, tekočega vzdrževanja, telefona, mobilnih
telefonov itd.), ki so nastali neposredno kot posledica
izvajanja dejavnosti prenosa tehnologij v partnerskih
organizacijah in se uveljavljajo v obliki pavšala v višini
15 % standardne lestvice stroška na enoto za stroške
dela.
Dokazilo o nastanku posrednih stroškov na programu je izstavljena in podpisana listina za obračun pavšalnega financiranja posrednih stroškov, ki
se izrazi v deležu na upravičene stroške dela v obliki
standardne lestvice stroška na enoto, ki so nastali pri
izvajanju operacije, upoštevajoč določila iz prejšnjega
odstavka.
DDV
DDV se lahko vključi v finančni načrt kot upravičen strošek le v delu, za katerega upravičenec nima
pravice do odbitka. Obračunani DDV tudi ni upravičen strošek, če upravičenec ne uveljavi pravice do
odbitka DDV.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška DDV, mora
izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega finančnega urada, iz katerega je razviden namen, za
katerega se potrdilo izdaja.
Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v tč. 2.6 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 in razpisni dokumentaciji (tč.
3.3.5 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020).
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v 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 di-
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namiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih
aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja
javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh
sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje,
v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu
ali pogoji iz Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP
v programskem obdobju 2014–2020.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115.
in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe
1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo
javno objavljen.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom
Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo
ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za
potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske
unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU
bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh
dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let
od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski
komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije
bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen
s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku
zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo
upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva
za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost
in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe,
listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter
rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na
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kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno
s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih
preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne
na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki
so podlaga za določanje finančnega popravka, določili
ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja
upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide,
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe
1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06
– UPB2, 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 razkriti oziroma dostopni javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU.
19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
V skladu z aktivnostmi predmeta sofinanciranja
iz 2.2. točke javnega razpisa, partnerji z operacijo ne
ustvarjajo neto prihodkov.
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V primeru nastanka neto prihodkov operacije jih bo
upravičenec moral dokumentirano spremljati in prikazovati. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na
posebnem stroškovnem mestu ali po 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
neto prihodkov znižati upravičene stroške.
V primerih, ko prihodkov na operaciji ni mogoče
objektivno oceniti vnaprej, se neto prihodek, ustvarjen
v treh letih od zaključka operacije ali do roka za predložitev dokumentov za zaključek Operativnega programa
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, kar nastopi prej, odšteje od upravičenih
izdatkov operacije. Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, je potrebno upoštevati že pri zahtevku
za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od
zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje
ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto
prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je
upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem
operacije.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in
vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in
125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 6. členom Uredbe
1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Kazalniki, ki jih bo potrebno zbirati za namene
spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje
opredeljeni v Obrazcu II razpisne dokumentacije.
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku
potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do
resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva
ni 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.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja
operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo:
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili
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.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 17. 7.
2017 do 12. ure.
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Vloga mora biti predložena v enem fizičnem
(Obrazci I., II. in III. iz 8. točke javnega razpisa) in
v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku
(Obrazci I. in II. iz 8. točke javnega razpisa), v zaprti
ovojnici, opremljena z obrazcem z vidno oznako »Ne
odpiraj« – prijava na javni razpis »Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos
tehnologij«, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, prispeti na
naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se
šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo,
v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele
v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena
oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 17. 7. 2017 ob
13. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana (sejna soba
P23-24) in bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih 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 predmetnem razpisu.
Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba
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.
26. 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 izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh
od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo
upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Re-
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publike Slovenije. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju operacije z izbranimi prijavitelji.
27. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva,
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.
28. Dodatne informacije in obveščanje
Informacije in celotna razpisna dokumentacija so
na voljo na spletnem naslovu ministrstva. Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo izključno
po elektronski pošti tto.mizs@gov.si. Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na omenjenih
spletnih straneh.
Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Kontaktna oseba za javni razpis je Nina Jakše.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 38144-2/2017/3

Ob-2480/17

Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14
– ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15; v nadaljevanju:
ZEKom-1) v. d. direktorja Agencije za komunikacijska
omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih
frekvenc za zagotavljanje javnih
komunikacijskih storitev
1. Predmet javnega razpisa
1.1. Cilji
Cilji predmetnega javnega razpisa so 1) spodbujanje učinkovite rabe radiofrekvenčnega spektra, 2) ohranjanje in spodbujanje učinkovite konkurence na trgu
operaterjev storitev MMDS, BWA ter inovativnosti, upoštevajoč potrebo po izogibanju škodljivim motnjam in
zagotavljanju tehnične kakovosti storitve, z namenom
povečanja razpoložljivosti širokopasovnih storitev in
učinkovitih rešitev za potrebe povečanega brezžičnega pretoka podatkov, 3) spodbujanje naložb in inovacij
ter razvoja storitev in 4) zagotavljanje fleksibilnosti pri
uporabi spektra.
1.2. Frekvenčni spekter, ki je predmet tega javnega razpisa
Skupno je na javnem razpisu v vsakem od geografskih območij (glej točko 1.4. (Geografska območja)) ponujenih 1 450 MHz radiofrekvenčnega spektra:
– namenjenega za MMDS ali druge prizemne sisteme, preko katerih se lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve v radiofrekvenčnem pasu
11 700 MHz – 12 500 MHz v skladu s standardoma
EN 300 748 in EN 302 326, ki se v tem pasu smiselno
uporablja z vrednostmi za 3 GHz do 11 GHz frekvenčni
spekter, prilagojenimi na kanalski raster 200 MHz,
– BWA ali druge prizemne sisteme, preko katerih se lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske
storitve v radiofrekvenčnih pod pasovih 10 000 MHz –
10 150 MHz in 10 300 MHz – 10 500 MHz ter v dodatnih radiofrekvenčnih pod pasovih 10 150 MHz –
10 300 MHz in 10 500 MHz – 10 650 MHz v skladu
s standardom EN 302 326.
Predmetni javni razpis ne izključuje sistemov,
ki delujejo po principu P-P skladno s standardom
EN 302 217.
Radiofrekvenčni spekter, ki je predmet tega javnega razpisa, prikazujeta sliki 1 (10 GHz pas) in 2 (Pas
12 GHz).
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Slika 1: 10 GHz pas

Slika 2: Pas 12 GHz

Pogoje in omejitve uporabe 12 GHz frekvenčnega
spektra obravnava poglavje G.4 (Nadzor zaščite satelitskega sprejema) razpisne dokumentacije.
1.2.1 Frekvenčni bloki v 10 GHz pasu
10 GHz pas vključuje 650 MHz spektra med 10 000
MHz in 10 650 MHz. Predmet tega javnega razpisa sta
dva bloka po 75 MHz v 10 GHz pasu A (med 10 000
MHz in 10 150 MHz), dva bloka po 75 MHz v 10 GHz
pasu B (med 10 150 MHz in 10 300 MHz), dva bloka po
100 MHz v 10 GHz pasu C (med 10 300 MHz in 10 500
MHz) in dva bloka po 75 MHz v pasu D (med 10 500
MHz in 10 650 MHz) za obdobje od datuma dodelitve
do 31. 1. 2025. Znotraj navedenega kanalskega rastra
je dovoljena tudi uporaba ožjih kanalov v skladu s priporočilom ERC/REC 12-05.
Pregled frekvenčnega pasu 10 GHz prikazuje
slika 1 (10 GHz pas) v točki 1.2. (Frekvenčni spekter, ki
je predmet tega javnega razpisa).
1.2.1.1 Frekvenčni bloki v 10 GHz pasu A
V 10 GHz pasu A je na razpolago 298 slotov3 (od
številke 1 do 299) v velikosti 0,5 MHz vsak, kar skupaj
znaša 150 MHz. Predmetni pas je razdeljen v dva bloka
s pasovno širino 75 MHz oziroma 149 slotov (prvi od
številke 1 do 149, drugi od številke 151 do 299). Slot
150 je zaščitni pas. Predmetni frekvenčni spekter je
namenjen predvsem za ponujanje BWA storitev (uplink
in downlink). Kadar ponudnik, ki pridobi frekvence v pasovih A in C, uporabi te frekvence v FDD načinu, se
pas A uporablja za povezave od terminala proti bazni
postaji (uplink).
Pregled 10 GHz pasu A:
B_[xx]_01

B_[xx]_02

Za razpoložljivost glej tabelo spodaj
(Razpoložljivost za uporabo radijskih frekvenc
v 10 GHz pasu A). Oznaka xx pomeni oznako
geografskega območja (od 1 do 16).
Ime bloka
B_[xx]_01
B_[xx]_02
1,2
3

Frekvence (10 GHz pas A)
10 000 – 10 075 MHz
10 075 – 10 150 MHz

Geografsko območje
1 do 16
1 do 16

Velikost bloka
1 x 75 MHz
1 x 75 MHz

Pasova B in D bosta podeljena v paru

ERC/REC 12-05 (http://www.ecodocdb.dk/doks/doccategoryECC.aspx?doccatid=2)

Razpoložljivost
Glej naslednjo tabelo
Glej naslednjo tabelo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

30 / 16. 6. 2017 /

Stran

Razpoložljivost za uporabo radijskih frekvenc v 10 GHz pasu A:
Oznaka geografskega
območja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Razpoložljivost za uporabo B_[xx]_01

Razpoložljivost za uporabo B_[xx]_02

Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Ni na voljo
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025

Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025

1.2.1.2 Frekvenčni bloki v 10 GHz pasu C
V 10 GHz pasu C je na razpolago 398 slotov4 (od
številke 601 do 999) v velikosti 0,5 MHz vsak, kar skupaj
znaša 200 MHz. Predmetni pas je razdeljen v dva bloka
s pasovno širino 100 MHz oziroma 199 slotov (prvi od
številke 601 do 799, drugi od številke 801 do 999). Slot
800 je zaščitni pas. Predmetni frekvenčni spekter je
namenjen predvsem za ponujanje BWA storitev (uplink
in downlink). Kadar ponudnik, ki pridobi frekvence v pasovih A in C, uporabi te frekvence v FDD načinu, se pas
C uporablja za povezave od bazne postaje proti terminalu (downlink).
Pregled 10 GHz pasu C:
C_[xx]_01

C_[xx]_02

Za razpoložljivost glej tabelo spodaj
(Razpoložljivost za uporabo radijskih frekvenc
v 10 GHz pasu C). Oznaka xx pomeni oznako
geografskega območja (od 1 do 16).

Ime bloka
C_[xx]_01
C_[xx]_02

Frekvence (10 GHz pas C)
10 300 – 10 400 MHz
10 400 – 10 500 MHz

Geografsko območje
1 do 16
1 do 16

Velikost bloka
1 x 100 MHz
1 x 100 MHz

Razpoložljivost
Glej naslednjo tabelo
Glej naslednjo tabelo

Razpoložljivost za uporabo radijskih frekvenc v 10 GHz pasu C:
Oznaka geografskega
območja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4

Razpoložljivost za uporabo C_[xx]_01

Razpoložljivost za uporabo C_[xx]_02

Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Ni na voljo

Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025

ERC/REC 12-05 (http://www.ecodocdb.dk/doks/doccategoryECC.aspx?doccatid=2)
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Oznaka geografskega
območja
11
12
13
14
15
16
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Razpoložljivost za uporabo C_[xx]_01

Razpoložljivost za uporabo C_[xx]_02

Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025

Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025

Ponudniki, ki bodo na tem javnem razpisu uspešni
in bodo pridobili odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
za 10 GHz pas C, bodo morali za BWA bazne postaje
upoštevati naslednje omejitve zaradi zagotovitve koeksistence z radioamaterskimi storitvami:
– elevacijski koti5 morajo biti med 0 in –10°,
– sevalni diagram antene sme imeti v vertikalni
smeri kot odprtja največ 20 stopinj.
1.2.1.3 Frekvenčni bloki v 10 GHz pasovih B in D
V 10 GHz pasovih B in D je na razpolago 596
slotov6 (od številke 301 do 599 za pas B in od številke
1001 do 1299 za pas D) v velikosti 0,5 MHz vsak, kar
skupaj znaša 300 MHz. Predmetna pasova sta razdeljena v dva bloka s pasovno širino 2 x 75 MHz oziroma
dva krat 298 slotov (prvi od številke 301 do 499 v paru
s številkami od 1001 do 1149, drugi od številke 451 do
599 v paru s številkami od 1151 do 1299). Slota 450 in
1150 sta zaščitna pasova. Predmetni frekvenčni spekter
je namenjen predvsem za distribucijo BWA storitev (pod
pas B uplink in pod pas D downlink) in v okviru tega tudi
P-P povezav.
Pregled 10 GHz pasov B in D:
D_[xx]_01

D_[xx]_02

Razpoložljivost od datuma dodelitve do 31. 1.
2025. Oznaka xx pomeni oznako geografskega
območja (od 1 do 16).

Ime bloka Spodnji pas [MHz]

Zgornji pas [MHz]

Velikost bloka

Razpoložljivost

D_[xx]_01 10 150 – 10 225 MHz 10 500 – 10 575 MHz

Geografsko
območje
1 do 16

2 x 75 MHz

D_[xx]_02 10 225 – 10 300 MHz 10 575 – 10 650 MHz

1 do 16

2 x 75 MHz

Od datuma dodelitve
do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve
do 31. 1. 2025

1.2.2 Frekvenčni bloki v 12 GHz pasu
V 12 GHz pasu so na razpolago štirje bloki s pasovno širino 200 MHz – dva bloka s pasovno širino 200
MHz v spodnjem delu 12 GHz pasu ter dva bloka s pasovno širino 200 MHz v zgornjem delu 12 GHz pasu.
Predmetni frekvenčni spekter je namenjen predvsem
za distribucijo MMDS sistemov z modulacijo QPSK oziroma 4QAM.
Pregled frekvenčnega pasu 12 GHz prikazuje
slika 2 (12 GHz pas) v točki 1.2 (Frekvenčni spekter, ki
je predmet tega javnega razpisa).
5
6

Omejitev ne velja za P-P
ERC/REC 12-05 (http://www.ecodocdb.dk/doks/doccategoryECC.aspx?doccatid=2)
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Pregled 12 GHz pasu:
A1_[xx]_01 A1_[xx]_02

A2_[xx]_01

A2_[xx]_02

Razpoložljivost za uporabo A. Oznaka xx pomeni
oznako geografskega območja (od 1 do 16).
Razpoložljivost za uporabo B. Oznaka xx pomeni
oznako geografskega območja (od 1 do 16)

Ime bloka
A1_[xx]_01
A1_[xx]_02
A2_[xx]_01
A2_[xx]_02

Frekvence
11 700–11 900 MHz
11 900–12 100 MHz
12 100–12 300 MHz
12 300–12 500 MHz

Geografsko območje
1 do 16
1 do 16
1 do 16
1 do 16

Velikost bloka
1 x 200 MHz
1 x 200 MHz
1 x 200 MHz
1 x 200 MHz

Ponudniki, ki bodo na tem javnem razpisu uspešni
in bodo pridobili odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za
12 GHz pas, bodo morali upoštevati vsa določila v zvezi
z zaščito satelitskega sprejema v skladu s poglavjem
G.4 (Nadzor zaščite satelitskega sprejema) razpisne
dokumentacije ter agenciji poslati v potrditev projektno
dokumentacijo o baznih radijskih postajah za svoje obstoječe in planirane oddajne točke v 12 GHz pasu na
obrazcu H.5 razpisne dokumentacije.
Razpoložljivost za uporabo radijskih frekvenc v pasu 12 GHz:
Oznaka geografskega območja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Razpoložljivost za uporabo A1_[xx]
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Ni na voljo
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Ni na voljo
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Ni na voljo
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Ni na voljo

Razpoložljivost za uporabo A2_[xx]
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Ni na voljo
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Blok A3_16 ni na voljo;
Blok A4_16 na voljo od datuma
dodelitve do 31. 1. 2025

1.3 Navedba in razpoložljivost za uporabo radijskih frekvenc
Frekvenčni spekter, ki je predmet tega javnega razpisa:
Frekvenčni pas
12 GHz neparni

od …
do … [ MHz]
11 700 – 12 500

Pasovna širina, ki bo
dodeljena [MHz]
4 x 200

Geografska
območja
Glej sliko 3

10 GHz (pas A)

10 000 – 10 150

2 x 75

Glej sliko 3

10 GHz (pas C)

10 300 – 10 500

2 x 100

Glej sliko 3

2 x 2 x 75

Glej sliko 3

10 GHz (pasova 10 150 – 10 300
B in D)
10 500 – 10 650

Razpoložljivost za uporabo
Glej točko 1.2.2 (Frekvenčni bloki
v 12 GHz pasu)
Glej točko 1.2.1.1 (Frekvenčni
bloki v 10 GHz pasu A)
Glej točko 1.2.1.2 (Frekvenčni
bloki v 10 GHz pasu C)
Glej točko 1.2.1.3 (Frekvenčni
bloki v 10 GHz pasovih B in D)
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1.4 Geografska območja
Slika 3: Geografska območja

Frekvence, ki so predmet tega javnega razpisa, so v enaki količini na voljo v vseh 16 geografskih območjih. Geografska območja na javnem razpisu:
Oznaka geografskega
območja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Naziv geografskega
območja
Lendava
Murska Sobota
Maribor – Ptuj
Celje – Velenje
Novo mesto
Slovenj Gradec
Mozirje – Šoštanj
Trbovlje
Kočevje
Ljubljana – Kranj
Postojna
Idrija – Logatec
Škofja Loka
Jesenice
Koper
Nova Gorica

Število občin
1
37
37
12
23
8
14
3
11
33
3
2
6
3
7
12

Število mestnih
občin
0
1
2
2
1
1
0
0
0
2
0
0
0
0
1
1

Število
prebivalcev7
10.517
147.676
316.826
166.211
204.235
56.659
48.979
42.251
55.457
658.848
35.727
25.703
51.706
28.830
109.648
104.968

Vir: AKOS

1.4.1 Seznam občin po geografskih območjih
Oznaka
geografskega
območja
1
2

Naziv
geografskega
območja
Lendava
Murska Sobota

Občine po geografskih območjih
Lendava/Lendva
Apače, Beltinci, Benedikt, Cankova, Cerkvenjak, Črenšovci, Dobrovnik/Dobronak,
Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš/Hodos, Kobilje, Križevci, Kungota,
Kuzma, Lenart, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Pesnica,
Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slove.
goricah, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Jurij v Slov.
goricah, Šalovci, Šentilj, Tišina, Trnovska vas, Turnišče, Velika Polana, Veržej

7
Statistični urad Republike Slovenije, podatki za drugo polletje 2016 (http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05C4010S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/10_stevilo_preb/20_05C40_prebivalstvo_
obcine/&lang=2)
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Oznaka
geografskega
območja
3

4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

Naziv
geografskega
območja
Maribor – Ptuj
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Občine po geografskih območjih

Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče - Slivnica,
Juršinci, Kidričevo, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci,
Miklavž na Dravskem polju, Mislinja, Oplotnica, Ormož, Podlehnik, Podvelka,
Poljčane, Ptuj, Rače - Fram, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica
ob Dravi, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Središče ob Dravi, Starše,
Sveti Tomaž, Videm, Vitanje, Zavrč, Zreče, Žetale
Celje – Velenje
Celje, Dobje, Dobrna, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur, Šmarje
pri Jelšah, Štore, Velenje, Vojnik, Žalec
Novo mesto
Bistrica ob Sotli, Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki,
Kozje, Krško, Laško, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Novo
mesto, Radeče, Semič, Sevnica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan,
Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk
Slovenj Gradec
Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Muta, Prevalje, Ravne na Koroškem,
Slovenj Gradec, Vuzenica
Mozirje – Šoštanj Braslovče, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prebold,
Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Vransko
Trbovlje
Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi
Kočevje
Bloke, Cerknica, Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loška dolina, Loški Potok,
Osilnica, Ribnica, Sodražica, Velike Lašče
Ljubljana – Kranj Bled, Borovnica, Brezovica, Cerklje na Gorenjskem, Dobrova - Polhov Gradec,
Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Jezersko,
Kamnik, Komenda, Kranj, Litija, Ljubljana, Log - Dragomer, Lukovica, Medvode,
Mengeš, Moravče, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofljica, Šmartno pri
Litiji, Trzin, Tržič, Vodice, Vrhnika, Žirovnica
Postojna
Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna
Idrija – Logatec
Idrija, Logatec
Škofja Loka
Bohinj, Cerkno, Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri
Jesenice
Gorje, Jesenice, Kranjska Gora
Koper
Ankaran/Ancarano, Divača, Hrpelje - Kozina, Izola/Isola, Koper/Capodistria,
Piran/Pirano, Sežana
Nova Gorica
Ajdovščina, Bovec, Brda, Kanal, Kobarid, Komen, Miren - Kostanjevica, Nova
Gorica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, Tolmin, Vipava
1.5 Omejitve javnega razpisa
1.5.1. Spektralne kape
Na predmetnem javnem razpisu za vsako geografsko območje veljajo naslednje spektralne kape:
– 1 x 400 MHz v 12 GHz pasu (velja za 1. in 2. krog
tega javnega razpisa),
– 1 x 75 MHz v 10 GHz pasu A (velja samo v 1. krogu tega javnega razpisa, medtem ko v 2. krogu za predmetni frekvenčni spekter ni omejitev),
– 1 x 100 MHz v 10 GHz pasu C (velja samo
v 1. krogu tega javnega razpisa, medtem ko v 2. krogu
za predmetni frekvenčni spekter ni omejitev),
– 1 x 2 x 75 MHz v 10 GHz pasu B in D (velja samo
v 1. krogu tega javnega razpisa, medtem ko v 2. krogu
za predmetni frekvenčni spekter ni omejitev).
1.5.2 Omejitve pri povpraševanju v frekvenčnem
spektru 10 GHz
Ponudniki, ki bodo oddali ponudbe za lote iz kategorije B_[xx] in C_[xx], morajo v 1. krogu javnega razpisa
v paketno ponudbo vključiti vsaj po en lot iz kategorij B_[xx]
in C_[xx]. V kolikor bodo ponudniki oddali ponudbe za oba
lota iz kategorije B_[xx], morajo oddati ponudbe tudi za oba
lota iz kategorije C_[xx]. Poleg tega lahko ponudniki oddajo
ponudbe tudi za lote iz kategorij A1_[xx], A2_[xx] (glej točko
1.5.3 (Omejitve pri povpraševanju v frekvenčnem spektru
12 GHz) in lote iz kategorije D_[xx].
1.5.3 Omejitve pri povpraševanju v frekvenčnem
spektru 12 GHz
Ponudniki, ki želijo v 12 GHz pasu pridobiti dva
lota (A1_[xx] ali A2_[xx]), lahko v začetnih krogih tega
javnega razpisa oddajo svojo ponudbo za vse lote iz
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kategorij A1_[xx] in A2_[xx], vendar bo agencija pri tem
upoštevala omejitve spektralnih kap. Postopek izbire
uspešnih ponudnikov je podrobno opisan v točki 3 (Merila in postopek izbire uspešnih ponudnikov).
Ponudniki, ki želijo v 12 GHz pasu pridobiti le en lot
iz kategorij A1_[xx] oziroma A2_[xx], lahko za to označijo en lot iz kategorije A1_[xx], ali en lot iz kategorije
A2_[xx], ali pa po en lot iz vsake od navedenih kategorij.
Ponudniki ne morejo pridobiti lotov iz različnih kategorij A_[xx].
2. Pogoji in zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Pogoji javnega razpisa, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik
Za izpolnjevanje pogojev javnega razpisa mora ponudnik:
– predložiti formalno popolno in vsebinsko ponudbo, ki vključuje:
– Splošne informacije o ponudniku (obrazec
H.1.1 za pravno osebo ali H.1.2 za fizično osebo iz razpisne dokumentacije);
– Izjave ponudnika (obrazec H.2 iz razpisne dokumentacije);
– Pooblastilo za podpis ponudbe (obrazec H.3 iz
razpisne dokumentacije);
– Navedbo lotov in blokov, za katere je ponudnik
zainteresiran, vključno s ponujenim zneskom plačila
za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in izjavo
o prenosu zagotavljanja širokopasovnega dostopa iz 5
GHz v 10 GHz pas (obrazci od H.4.1 do H.4.16 iz razpisne dokumentacije);
– imeti poravnane vse zapadle obveznosti do agencije, ki niso predmet spora pred sodišči;
– biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti
začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali prisilne
likvidacije.
2.2 Zahteve javnega razpisa, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik
Zahteve predmetnega javnega razpisa so:
– obveznosti pokrivanja za 10 GHz in 12 GHz pas
ter obveznosti prehoda iz 5 GHz oziroma 12 GHz pasu
na 10 GHz pas;
– obveznosti glede prenosne hitrosti za 10 GHz pas.
2.2.1 Obveznosti pokrivanja za 10 GHz in 12 GHz
pas ter prehoda iz 5 GHz oziroma 12 GHz pasu na
10 GHz pas
Ponudniki, ki bodo pridobili frekvenčni spekter na
tem javnem razpisu, ki bodo komercialno omogočali storitve MMDS oziroma BWA, bodo morali izpolniti pogoj 1)
iz te točke, ostali ponudniki, ki bodo pridobili frekvenčni
spekter v frekvenčnem pasu 10 GHz, pa bodo morali
izpolniti pogoj 2) iz te točke. Ponudniki morajo namen
uporabe radijskih frekvenc, ki so predmet tega javnega
razpisa, označiti v obrazcu H.1 (Splošne informacije
o ponudniku) v razpisni dokumentaciji.
1) Komercialno omogočati storitve MMDS oziroma
BWA ali druge elektronske komunikacijske storitve, na
način, da:
– imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc (tako
obstoječi operaterji kot novi vstopniki) v vsakem pasu
zagotovijo pokrivanje:
– 10 % prebivalstva v vsakem dodeljenem geografskem območju po dveh letih,
– 30 % prebivalstva v vsakem dodeljenem geografskem območju po štirih letih.
2) Po enem letu začeti uporabljati dodeljene frekvence.
Rok za začetek izpolnjevanja zgoraj navedenih obveznosti začne teči z datumom začetka veljavnosti odločb o dodelitvi radijskih frekvenc.
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Za prvi pogoj se bo za izračun pokrivanja uporabljal model po priporočilu ITU-R P.525/526 z upoštevanjem faktorja padavin K=42mm/h, ob upoštevanju
0.01 % izpada zaradi dežja, in sicer na mreži karte poselitve prebivalstva z rastrom 100 x 100 m (rastrska
celica se bo štela za pokrito, če bo pokrito njeno geometrijsko središče) in ob predpostavki 15 % obremenitve
omrežja. Najnižja dovoljena vrednost za sprejem signala
s 64QAM modulacijo in kodnim razmerjem 7/8 je enaka
–102 dB(W/(m2*27MHz)) in najnižja dovoljena vrednost
za sprejem signala za QPSK modulacijo in kodnim razmerjem 3/4 je enaka –120 dB(W/(m2*27MHz)).
Podrobnosti izpolnjevanja obveznosti iz 1. in 2. pogoja so navedene v poglavju G.1 (Nadzor izpolnjevanja
obveznosti glede pokrivanja) razpisne dokumentacije.
Glede prehoda iz 5 GHz na 10 GHz pas mora ponudnik – obstoječi operater, ki uporablja frekvence v 5 GHz
pasu s katerimi ne more zagotoviti povezave s predpisanimi močmi skladno z odločbo Evropske komisije številka 2005/513/EC, zagotoviti:
– za 75 % svojih naročnikov prehod po 18 mesecih,
– za 100 % svojih naročnikov prehod po 36 mesecih,
– novi vstopniki, ki ne bodo mogli zagotoviti povezav
s predpisanimi močmi, bodo morali za svoje storitve uporabljati pas 10 GHz.
Glede prehoda iz 12 GHz na 10 GHz pas mora ponudnik – obstoječi operater, ki uporablja frekvence v 12 GHz
pasu s katerimi ne more zagotoviti pogojev iz poglavja
G.4 (Nadzor zaščite satelitskega sprejema) razpisne dokumentacije, zagotoviti:
– za 75 % svojih naročnikov prehod po 18 mesecih,
– za 100 % svojih naročnikov prehod po 36 mesecih,
– novi vstopniki, ki ne bodo mogli zagotoviti povezav
s predpisanimi močmi, bodo morali za svoje storitve uporabljati pas 10 GHz.
Podrobnosti preverjanja izpolnjevanja teh obveznosti so navedene v poglavju G.2 (Nadzor izpolnjevanja
obveznosti glede prehoda iz 5 oziroma 12 GHz pasu na
10 GHz pas) razpisne dokumentacije.
Vse zgoraj navedene obveznosti začnejo veljati od
dne, ko je ponudniku na voljo posamezni radiofrekvenčni
pas
2.2.2 Obveznosti glede prenosne hitrosti za 10 GHz
pas za BWA
Poleg obveznosti, ki so navedene v prejšnji točki,
morajo ponudniki, ki bodo za zagotavljanje širokopasovnih storitev pridobili spekter v 10 GHz pasu, v štirih letih
od izdaje odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc ponuditi
vsem svojim naročnikom možnost internetne vršne hitrosti 30 Mbit/s in zagotoviti bitno hitrost z uporabniško izkušnjo najmanj 10 Mbit/s od bazne postaje do sprejemnika,
minimalno zagotovljeno hitrost vsaj 2 Mbit/s proti uporabniškemu priključku ter minimalno zagotovljeno hitrost vsaj
1 Mbit/s proti bazni postaji. Pri zagotavljanju bitne hitrosti
z uporabniško izkušnjo najmanj 10 Mbit/s oziroma minimalne zagotovljene hitrosti vsaj 2 Mbit/s, mora imetnik
odločbe ustrezno dimenzionirati omrežje.
Agencija ima pravico preveriti ustreznost dimenzioniranja omrežja.
3. Merila in postopek izbire uspešnih ponudnikov
3.1 Postopek izbire uspešnih ponudnikov
Agencija bo uspešne ponudnike izbrala na podlagi
ponujene cene. Ponudbe se bo ocenjevalo v dveh začetnih krogih (glej točko 3.2 (Merila za izbiro uspešnih
ponudnikov)) za vsako geografsko območje posebej.
V 1. krogu bodo veljale spektralne kape kot so opredeljene v točki 1.5.1 (Spektralne kape), medtem ko bodo
v 2. krogu na voljo radijske frekvence, za katere v 1. krogu
ni bilo povpraševanja, pri tem pa velja spektralna kapa
samo za 12 GHz pas.
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Pregled lotov, ki so na voljo na tem javnem razpisu:
Kategorija
A1_[xx]

Št. lotov
2

Vključeni loti
A1_[xx]_01
A1_[xx]_02

A2_[xx]

2

A2_[xx]_01
A2_[xx]_02

B_[xx]

2

B_[xx]_01
B_[xx]_02

C_[xx]

2

C_[xx]_01
C_[xx]_02

D_[xx]

2

D_[xx]_01
D_[xx]_02

Razpoložljivost
Glej točko 1.2.2
(Frekvenčni bloki v 12
GHz pasu)
Glej točko 1.2.2
(Frekvenčni bloki v 12
GHz pasu)
Glej točko 1.2.1.1
(Frekvenčni bloki v 10
GHz pasu A)
Glej točko 1.2.1.2
(Frekvenčni bloki v 10
GHz pasu C)
Glej točko 1.2.1.3
(Frekvenčni bloki v 10
GHz pasovih B in D)

Ponudniki morajo pri oddaji svoje ponudbe upoštevati omejitve iz točke1.5 (Omejitve pri oddaji ponudb na
javni razpis).
3.2 Merila za izbiro uspešnih ponudnikov
Edino merilo za izbiro uspešnih ponudnikov je ponujena cena.
Ponujena cena mora znašati najmanj višino najmanjšega zneska plačila za učinkovito rabo omejene
naravne dobrine, ki je bil potrjen s sklepom Vlade Republike Slovenije (glej točko 3.4 (Določitev zneska plačila
za učinkovito rabo omejene naravne dobrine)).
V ponudbi mora ponudnik navesti ponujeno ceno za
1. krog javnega razpisa in, v kolikor želi pridobiti frekvence, ki bodo po 1. krogu ostale ne dodeljene, ponujeno
ceno za 2. krog javnega razpisa ter označiti število lotov,
za katere kandidira v posameznem krogu za izbrana
geografska območja.
Agencija bo pri ocenjevanju ponudb upoštevala
ponujene cene za 10 letno obdobje veljavnosti odločb,
popuste in obdobja razpoložljivosti pa bo upoštevala pri
plačilu zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine (glej točko 4 (Najmanjši znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in način njegovega
plačila)).
3.2.1 12 GHz pas
Agencija bo pri ocenjevanju ponudb za 12 GHz pas
upoštevala naslednje, in sicer 1) največjo vsoto ponujenih zneskov za obe kategoriji lotov skupaj. V primeru,
da bo več možnosti izbire enakovrednih, to pomeni, da
bo v več možnostih vsota ponujenih zneskov enaka, bo
agencija upoštevala 2) tisto možnost izbire, ki bo omogočala pridobitev spektra večjemu številu ponudnikov.
V primeru, da tudi ta možnost izbire ne bo dala zmagovalcev, bo agencija izvedla 3) žreb v skladu s točko
3.3 (Žreb).
V primeru, da bo ponudnik v svoji ponudbi označil
vse lote iz kategorij A1_[xx] in A2_[xx], pri tem pa bo za
vse ponudil enako ceno, in bi v obeh kategorijah bila
njegova ponudba zmagovalna ponudba, bosta temu ponudniku dodeljena lota A1_[xx]_01 in A1_[xx]_02. V kolikor bi zmagal ponudnik, ki je v svoji ponudbi označil
en lot iz kategorij A1_[xx] in A2_[xx], mu do dodeljen
spodnji lot iz kategorije A1_[xx] ali A2_[xx], odvisno od
kategorije v kateri bo uspešen. V primeru, da bo tak
ponudnik uspešen v obeh kategorijah, mu bo dodeljen
le lot A1_[xx]_01.
V primeru, da bo po 1. krogu javnega razpisa kateri
od frekvenčnih blokov ostal ne dodeljen, bo agencija

Spekter v lotu Frekvenčno območje
1 x 200 MHz Generični frekvenčni loti v razponu
11 700 – 12 100 MHz
1 x 200 MHz Generični frekvenčni loti v razponu
12 100 – 12 500 MHz
1 x 75 MHz

Generični frekvenčni loti v razponu
10 000 – 10 150 MHz

1 x 100 MHz Generični frekvenčni loti v razponu
10 300 – 10 500 MHz
2 x 75 MHz

Generični frekvenčni loti v razponu
10 150 – 10 300/10 500 –
10 650 MHz

izvedla 2. krog ocenjevanja ponudb z omejitvami glede
spektralnih kap (točka 1.5.1 (Spektralne kape)).
3.2.2 10 GHz pas – pod pasovi A, B, C in D (kategorije B _[xx], C_[xx] in D_[xx])
Agencija bo pri ocenjevanju ponudb za 10 GHz
pas – pod pasovi A, B, C in D (kategorije B _[xx], C_[xx]
in D_[xx]) upoštevala naslednje, in sicer 1) največjo
vsoto ponujenih zneskov za vse kategorije lotov skupaj.
V primeru, da bo več možnosti izbire enakovrednih, to
pomeni, da bo v več možnostih vsota ponujenih zneskov
enaka, bo agencija izvedla 2) žreb v skladu s točko 3.3
(Žreb).
V primeru, da bo po 1. krogu javnega razpisa kateri
od frekvenčnih blokov ostal ne dodeljen, bo agencija
izvedla 2. krog ocenjevanja ponudb. Ocenjevanje bo
potekalo enako kot v 1. krogu.
Po koncu 1. in 2. kroga bo agencija določila konkretne frekvenčne bloke, pri tem bo upoštevala zveznost
spektra, in sicer na način, da bo ponudnik, ki že ima
spekter v 10 GHz pasu, dobil sosednji blok oziroma novi
vstopnik, ki bo želel dobiti spekter v 10 GHz pasu v vseh
pod pasovih, dobil zvezni spekter. Konkretni frekvenčni
bloki bodo določeni po naslednjih pravilih:
1. v kolikor bo ponudniku, ki v 10 GHz pasu že
razpolaga z radijskimi frekvencami v pod pasovih A in
C, v 1. in 2. krogu dodeljen en lot iz kategorije D_[xx],
mu bo dodeljen:
a. spodnji del pod pasov B in D, v kolikor ponudnik
razpolaga z radijskimi frekvencami v zgornjem delu pod
pasov A in C,
b. zgornji del pod pasov B in D, v kolikor ponudnik
razpolaga z radijskimi frekvencami v spodnjem delu pod
pasov A in C,
c. spodnji del pod pasov B in D, v kolikor ponudnik
razpolaga z radijskimi frekvencami v celotnem pod pasu
A in C,
2. v kolikor bo ponudniku v 1. in 2. krogu za 10 GHz
dodeljen po en lot iz vseh treh kategorij, mu bo dodeljen
zgornji del pod pasov A in C ter spodnji del pod pasov
B in D (v primeru, da bodo v enem geografskem območju dvema ponudnikoma dodeljeni po en lot iz vsake
od navedenih kategorij, bo zgornji del pod pasov A in
C ter spodnji del pod pasov B in D dobil ponudnik, ki
bo ponudil višjo skupno ceno oziroma bo konkretne
frekvence določil žreb, v kolikor bosta skupni ceni obeh
ponudnikov enaki),
3. v kolikor bo ponudniku v 1. in 2. krogu za 10 GHz
dodeljen po en lot iz kategorij B_[xx] in C_[xx], mu bo
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dodeljen spodnji del pod pasov A in C (v primeru, da bosta v enem geografskem območju dvema ponudnikoma
dodeljena po en lot iz vsake od navedenih kategorij, bo
zgornji del navedenih pod pasov dobil ponudnik, ki je
ponudil višjo skupno ceno za oba lota oziroma bo konkretne frekvence določil žreb, v kolikor bosta skupni ceni
obeh ponudnikov enaki),
4. v kolikor bo ponudniku v 1. in 2. krogu za 10 GHz
dodeljen le en lot iz kategorije D_[xx], mu bo dodeljen
zgornji del pod pasov B in D (v primeru, da bo v enem
geografskem območju dvema ponudnikoma dodeljen po
en lot iz navedene kategorije, bo spodnji del navedenega pod pasu dobil ponudnik, ki je ponudil višjo ceno za
lot oziroma bo konkretne frekvence določil žreb, v kolikor bo cena obeh ponudnikov enaka).
Pri določitvi konkretnih frekvenčnih blokov imajo prednost pravila po vrstnem redu od 1. do 4. točke
prejšnjega odstavka.
3.3 Žreb
Komisija bo ponudnike z enakimi najvišjimi ponudbami pozvala na javni žreb. Imena ponudnikov, z enako
najvišjo ponudbo se napiše na liste in se vsakega posebej vloži v kuverto. Kuverte se premeša, predsednik
komisije oziroma njegov namestnik izžreba eno kuverto.
Ponudba ponudnika, katerega ime bo zapisano v izžrebani kuverti, bo določena za zmagovalno ponudbo.
O javnem žrebu se bo naredil zapisnik.
V primeru žreba pri določitvi konkretnih frekvenčnih
blokov v 10 GHz pasu se smiselno upoštevajo pravila
žreba iz prejšnjega odstavka.
3.4 Določitev zneska plačila za učinkovito rabo
omejene naravne dobrine
Ponudnik, ki mu bodo dodeljene frekvence na tem
javnem razpisu, mora plačati znesek za učinkovito rabo
omejene naravne dobrine, s katerim se zagotovi optimalna uporaba dodeljenih radijskih frekvenc. Znesek za
učinkovito rabo omejene naravne dobrine je sestavljen
iz vsote cen dodeljenih blokov iz 1. in 2. kroga.
Za vrednosti ponujenih cen lotov s krajšim obdobjem razpoložljivosti bo agencija izvedla linearni preračun
po naslednji formuli:

– PC/lot = Ponujena cena na lot, pri čemer se znesek zaokroži navzgor na cel EUR.
Obstoječim operaterjem, ki bodo v ponudbi podali
izjavo, da so stroški zaradi nabave in zamenjave opreme za 5 GHz pas (kjer imajo trenutno težave z zagotavljanjem povezave zaradi omejitev EIRP na 1W) z opremo za 10 GHz neizogibni za vnaprejšnje zagotavljanje
storitev širokopasovnega dostopa do interneta ter da želijo uveljaviti popust na ponujeno ceno na lot za 10 GHz
pas, bo ta upoštevan8, in sicer za kombinacijo dveh lotov
iz 1. kroga ocenjevanja – enega lota iz kategorije B_[xx]
in enega lota iz kategorije C_[xx]. Ponujeni znesek za
to kombinacijo lotov se bo znižal za 10 % na polno leto
od datuma veljavnosti novih odločb o dodelitvi radijskih
frekvenc do datuma izteka obstoječih odločb o dodelitvi
radijskih frekvenc, vendar ne več kot za 50 %, pri čemer
se znesek zniža za tista razpisna geografska območja,
kjer so obstoječi operaterji prisotni danes.
V primeru, da na razpisanem geografskem območju
veljata dve obstoječi odločbi istega ponudnika, z raz8
Popust bo upoštevan pri tistih obstoječih operaterjih, ki ga niso uveljavili v Javnem razpisu za 10 in 12 GHz
spekter v letu 2014
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ličnimi obdobji veljavnosti, bo komisija pri preračunu
upoštevala metodologijo, kot je upoštevana v točki 4
(Najmanjši znesek plačila za učinkovito rabo omejene
naravne dobrine in način njegovega plačila), in sicer
tako, da najprej izračunane zneske vsakega popusta
izrazi na MHz/1000 prebivalcev občin obeh obstoječih
odločb skupaj v razpisanem geografskem območju, in
tako ob upoštevanju prebivalcev občin posamezne obstoječe odločbe znotraj geografskega območja preračuna znesek popusta za obe odločbi skupaj.
Enačba za izračun popusta je sledeča:

– PC/lot = Ponujena cena na lot
– oo = Obstoječi operater
– n = Število polnih let, od od datuma izdaje do
izteka odločb o dodelitvi radijskih frekvenc v radiofrekvenčnem pasu 12 GHz
pri čemer se znesek zaokroži navzgor na cel EUR.
4. Najmanjši znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in način njegovega plačila
Agencija je najnižje zneske plačila na MHz/1000 prebivalcev za 10 letno obdobje v obeh frekvenčnih pasovih
določila s soglasjem Vlade Republike Slovenije, ki ga je
ta podala v sklepu št. 38100-4/2014/5 z dne 22. 10. 2014.
Z navedenim sklepom je Vlada Republike Slovenije potrdila najnižji znesek plačila za učinkovito rabo omejene
naravne dobrine, morebitne popuste, ki jih bo agencija
upoštevala določenim ponudnikom, ter način plačila nadomestila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine.
Najmanjši zneski plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, ob upoštevanju potrjene cene na
MHz/1000 prebivalcev, znašajo (zaokrožene na najbližji
cel EUR):
Oznaka
Naziv geografskega
geografskega območja
območja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Lendava
Murska Sobota
Maribor – Ptuj
Celje – Velenje
Novo mesto
Slovenj Gradec
Mozirje – Šoštanj
Trbovlje
Kočevje
Ljubljana – Kranj
Postojna
Idrija – Logatec
Škofja Loka
Jesenice
Koper
Nova Gorica

Radiofrekvenčni pas 10 GHz (A)
10 GHz (C)
10 000 MHz do
10 300 MHz do
10 150 MHz
10 500 MHz
Kategorija lota
B_[xx]
C_[xx]
Velikost lota
75 MHz
100 MHz
Število lotov
2
2
Izklicna cena na lot (v EUR)
789,00
1.052,00
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
15.318,0010
20.424,0011
4.249,00
5.666,00
3.673,00
4.898,00
3.169,00
4.225,00
4.159,00
5.546,00
49.414,0012
65.885,0013
2.680,00
3.573,00
1.928,00
2.570,00
3.878,00
5.171,00
2.162,00
2.883,00
8.224,00
10.965,00
7.873,00
10.497,00

Zmnožek 0,1*n ne sme presegati vrednosti 0,5
Lot B_[05]_01 ni na voljo
11
Lot C_[05]_01 ni na voljo
12
Lot B_[10]_01 ni na voljo
13
Lot C_[10]_01 ni na voljo
9

10
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Oznaka geografskega območja Naziv geografskega območja Radiofrekvenčni pas 10 GHz (B, D)
10 150 MHz do 10 300 MHz;
10 500 MHz do 10 650 MHz
Kategorija lota
D_[xx]
Velikost lota
2 x 75 MHz
Število lotov
2
Izklicna cena na lot (v EUR)
1
Lendava
1.578,00
2
Murska Sobota
22.151,00
3
Maribor – Ptuj
47.524,00
4
Celje – Velenje
24.932,00
5
Novo mesto
30.635,00
6
Slovenj Gradec
8.499,00
7
Mozirje – Šoštanj
7.347,00
8
Trbovlje
6.338,00
9
Kočevje
8.319,00
10
Ljubljana – Kranj
98.827,00
11
Postojna
5.359,00
12
Idrija – Logatec
3.855,00
13
Škofja Loka
7.756,00
14
Jesenice
4.325,00
15
Koper
16.447,00
16
Nova Gorica
15.745,00
Oznaka
Naziv
geografskega geografskega
območja
območja

Radiofrekvenčni 12 GHz (spodnji del)
pas
11 700 MHz do 11 12 100 MHz
Kategorija lota A1_[xx]
Velikost lota
200 MHz
Število lotov
2
Izklicna cena na lot (v EUR)
Lendava
421,00
Murska Sobota
5.907,00
Maribor – Ptuj
12.673,00
Celje – Velenje
6.648,00
Novo mesto
Ni na voljo
Slovenj Gradec
2.266,00
Mozirje – Šoštanj
1.959,00
Trbovlje
1.690,00
Kočevje
2.218,00
Ljubljana – Kranj
Ni na voljo
Postojna
1.429,00
Idrija – Logatec
1.028,00
Škofja Loka
Ni na voljo
Jesenice
1.153,00
Koper
4.386,00
Nova Gorica
Ni na voljo

12GHz (zgornji del)
12 100 MHz do 12 500 MHz
A2_[xx]
200MHz
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
8.169,00
2.266,00
1.959,00
1.690,00
2.218,00
Ni na voljo
1.429,00
1.028,00
2.068,00
1.153,00
4.386,00
4.199,0014

Skladno s citiranim sklepom Vlade Republike Slovenije morajo ponudniki, ki jim bo agencija z odločbo
o dodelitvi radijskih frekvenc dodelila v uporabo radijske
frekvence, ki so predmet tega javnega razpisa, končni
znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine poravnati v enkratnem znesku, in sicer v roku 30 dni
od datuma vročitve odločb o dodelitvi radijskih frekvenc.
5. Rok in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 18. 8. 2017 do 10. ure
po lokalnem času kraja sedeža agencije. Ne glede na
14

Lot A2_[16]_01 ni na voljo

način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do
navedenega roka.
Ponudba mora biti predložena v enem (1) izvirniku
in eni (1) kopiji. V primeru kakršnihkoli razlik med izvodoma velja izvirnik ponudbe. Izvirnik in kopija morata
biti zaprta vsak v svojem ovoju z oznako »Izvirnik« ali
»Original« oziroma »Kopija«, oba ovoja pa morata biti
vstavljena v skupen ovoj, označen z oznako »Ponudba
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na javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev v radiofrekvenčnih
pasovih 10 GHz in 12 GHz, – ne odpiraj«.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka
za predložitev ponudb. Ponudbo, ki bo na naslov agencije prispela po poteku roka, bo agencija poslala neodprto nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, vsak delovni dan od 8.30 do 14. ure oziroma zadnji
dan roka do 10. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena
za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave
izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Podrobnejše informacije glede priprave ponudbe se
nahajajo v razpisni dokumentaciji.
6. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi
na sedežu agencije: Stegne 7, 1000 Ljubljana, dne
18. 8. 2017 ob 12. uri po lokalnem času kraja sedeža
agencije.
Podrobnejše informacije v zvezi z javnim odpiranjem ponudb se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
7. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na predmetni javni razpis, mora oddati ponudbo,
pripravljeno v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija podaja podrobnejše
informacije v zvezi s tem javnim razpisom in posameznimi točkami predmetnega sklepa o uvedbi javnega
razpisa. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh agencije: www.akos-rs.si. Interesenti lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo v tiskani obliki tudi
osebno na vložišču agencije v času uradnih ur, ki so od
ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od
13. do 14. ure.
8. Sprememba ali dopolnitev sklepa o uvedbi javnega razpisa in razpisne dokumentacije
Agencija lahko spremeni predmetni sklep, ob tem
pa mora glede na obseg sprememb v sklepu odločiti
tudi o podaljšanju roka za oddajo ponudb. O vsaki spremembi bodo enakopravno in pregledno obveščeni vsi
zainteresirani ponudniki. Morebitni novi sklep bo agencija objavila v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje sedem dni pred potekom roka, ki je bil določen za
oddajo ponudb (šesti odstavek 38. člena ZEKom-1), ter
na spletni strani agencije: www.akos-rs.si.
Agencija si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija se v takem primeru spremeni oziroma dopolni
z objavo spremembe oziroma dodatka na spletni strani
agencije, vendar najkasneje do 28. 7. 2017. V primeru
dodatkov k razpisni dokumentaciji je ponudnik dolžan
slednje v celoti upoštevati pri oblikovanju svoje ponudbe.
9. Razveljavitev javnega razpisa: Agencija si pridržuje pravico, da kadarkoli do izdaje odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc na podlagi tega javnega razpisa, javni
razpis razveljavi. Sklep o razveljavitvi javnega razpisa se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. Dodatne informacije in kontaktna oseba
Interesent, ki želi kakršnokoli pojasnilo v zvezi
z razpisno dokumentacijo, postopkom javnega razpisa
ali predmetom javnega razpisa, mora to zahtevati izključno v pisni obliki in slovenskem jeziku. Pisno zahtevo
naslovi na agencijo (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljub
ljana) s pripisom »Pojasnila v zvezi z javnim razpisom
za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih
komunikacijskih storitev v radiofrekvenčnih pasovih 10
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GHz in 12 GHz« oziroma na elektronski poštni naslov:
info.box@akos-rs.si. Navedeno podrobneje definira razpisna dokumentacija v poglavju B (Pojasnila k razpisni
dokumentaciji).
Za dodatne informacije v zvezi z načinom zahtevanja in podajanja pojasnil je kontaktna oseba Željko
Smiljanić.
11. Rok za izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc:
Agencija bo o ponudbah odločila z izdajo odločb o dodelitvi
radijskih frekvenc skladno z 49. členom ZEKom-1.
Agencija za komunikacijska omrežja
in storitve Republike Slovenije
Št. 6316-15/2017-2

Ob-2487/17

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na
podlagi 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja
in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16), 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,
57/12 – ZPOP-1A) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 – uradno prečiščeno besedilo št. 4, z dne 5. 6. 2017, objavlja
javni razpis
za (so)financiranje raziskovalnih projektov
za leto 2018
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 (v nadaljnjem besedilu:
javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih
projektov:
a. manjših temeljnih raziskovalnih projektov in
manjših aplikativnih raziskovalnih projektov
b. podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov.
3. Višina sredstev javnega razpisa
Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 12.000.000,00 EUR. Pri izvedbi razpisa se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje
raziskovalnih projektov upošteva tak razrez sredstev
po znanstvenih vedah na nivoju letnih sredstev, da se
razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2018
okvirno ohranja glede na razmerje v letu 2017.
Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva
v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu
agencije.
3.1. Znanstvena področja razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov in okvirna letna sredstva:
Znanstvene vede

Naravoslovno-matematične vede
Tehniške vede
Medicinske vede
Biotehniške vede
Družboslovne vede
Humanistične vede
SKUPAJ

Razmerje
sredstev
Razmerje
v 2017 sredstev na
(v %) razpisu (v %)
21,6
28,0
13,8
10,9
10,3
15,4
100,0

22,5
26,6
14,6
8,6
9,3
18,4
100,0
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Interdisciplinarnim raziskavam je namenjenih 10 %
sredstev vsake znanstvene vede. Prijavitelji morajo pri
prijavi interdisciplinarnih projektov obvezno navesti, kateremu družbenemu cilju sledi predlog raziskovalnega
projekta. Izbrani družbeni cilj mora biti s področja primarne vede, ki jo prijavitelj navede v prijavi interdisciplinarnega projekta. V primeru, da izbrani družbeni cilj
ni s področja primarne vede, se prijavna vloga zavrne.
Seznam družbenih ciljev, ki jih je opredelilo ministrstvo, pristojno za znanost, z ustrezno primarno vedo:

Z oznako l so označene ustrezne primarne vede glede na družbene cilje. Krajši opisi družbenih ciljev s tematskimi
polji oziroma raziskovalnimi področji so objavljeni na spletnih straneh agencije
Podatki o kapaciteti raziskovalnih področij so objavljeni na spletnih straneh agencije.
3.2. Višina (so)financiranja
Manjši temeljni oziroma aplikativni raziskovalni
projekti bodo financirani v letnem finančnem obsegu
okvirno 100.000 EUR. Vsak projekt, prijavljen v višini
100.000 EUR, je lahko odobren v višini 100.000 EUR
ali 50.000 EUR.
Preračunano v raziskovalne ure projekta to pomeni okvirno 3512 letnih ur cenovnega razreda A (1756
za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 3100 letnih ur
cenovnega razreda B (1550 za projekte v vrednosti
50.000 EUR), 2699 letnih ur cenovnega razreda C (1350
za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2412 letnih ur
cenovnega razreda D (1206 za projekte v vrednosti
50.000 EUR), 2184 letnih ur cenovnega razreda E (1092
za projekte v vrednosti 50.000 EUR) ali 1995 letnih
ur cenovnega razreda F (997 za projekte v vrednosti
50.000 EUR).
Obseg podoktorskega projekta je 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE) cenovne kategorije B, pri čemer
znaša sofinanciranje aplikativnega podoktorskega projekta s strani agencije 1275 letnih raziskovalnih ur (0,75
FTE) cenovne kategorije B.
Temeljne projekte bo agencija financirala do 100 %
utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne projekte bo

agencija sofinancirala do 75 % utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti
pokritje vsaj 25 % utemeljenih stroškov projekta s strani
drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila
o sofinanciranju projekta (pogodba o sofinanciranju),
in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na
vrednost cene raziskovalne ure ob začetku financiranja.
Projektov ne morejo sofinancirati raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco RO, razen gospodarskih družb.
Sofinanciranje mora biti obvezno v denarju. Sofinancer
aplikativnega projekta je lahko soizvajalec istega aplikativnega projekta, največ v višini 10 % obsega projekta,
razen če je prijavitelj istega aplikativnega projekta.
Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike
Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje
nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
(Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17),
financirala posameznega raziskovalca glede na delež
zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 17 ur. Sodelujoča RO mora
v obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 urami,
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pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med izvajanjem projekta je lahko
število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko
podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
(v nadaljnjem besedilu: evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo
pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 –
ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A) in s Pravilnikom
o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: Pravilnik).
Če pri prijavi raziskovalne dejavnosti sodeluje več
izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična
RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu
in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta
ob prijavi raziskovalnega projekta.
Raziskovalni projekti, ki jih (so)financira agencija ter
ustrezajo okvirnim programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU, so odprti za raziskovalne
subjekte iz EU, s tem da ti subjekti financirajo svoj del
raziskav iz lastnih sredstev. Prijavitelji te subjekte lahko
prijavijo kot sodelujoče raziskovalne skupine.
5. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je izbor:
a. manjših (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih
projektov
b. podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov.
Znotraj vsake vede mora biti izbranih vsaj 10 %
podoktorskih projektov. Vsaj 30 % projektov s področja tehnike, vsaj 20 % s področja biotehnike, vsaj 10 %
s področja medicine in družboslovja ter vsaj 5 % s področja naravoslovja, mora biti aplikativnih. Med izbranimi
projekti mora biti vsaj 20 % takšnih, katerih nosilci so
mlajši raziskovalci (največ 10 let po zagovoru prvega
doktorata).
Projektov v višini 50.000 EUR je lahko odobrenih
največ 10 % za vse vede skupaj (predvsem v klinični
medicini, matematiki in družboslovju). Projekti v višini
50.000 EUR se praviloma dodelijo vlogam, ki so na
spodnjem robu seznama odobrenih.
6. Pogoji
Pogoji za izbor raziskovalnih projektov so določeni
v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), v Pravilniku in v Pravilniku o kriterijih
za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljnjem
besedilu: Pravilnik o kriterijih za vodjo projekta). Vsi
navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
6.1. Pogoji za prijavitelje in vodje projekta
Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina, ki jo
sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in
tehnični sodelavci.
Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija,
v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih
pravic in obveznosti.
Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja projekta
sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni
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obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med
izvajanjem projekta je lahko število ur sodelujoče RO
v posameznem letu tudi 0 ur. V primeru, da je projekt
odobren v vrednosti 50.000 EUR, lahko prijavitelj izloči
ali zmanjša delež izvajanja sodelujočih raziskovalnih
organizacij, kar mora navesti že ob prijavi – II. faza – tč.
14 (z navedbo deleža sodelujočih raziskovalnih organizacij).
Na podlagi sporazuma z avstrijsko agencijo FWF
in madžarsko agencijo NKFIH lahko prijavitelji prijavijo
projekte v sodelovanju z avstrijskimi oziroma madžarskimi raziskovalci (raziskovalci, ki delajo v avstrijskih
oziroma madžarskih raziskovalnih organizacijah), kjer
agencija nastopa kot »vodilna agencija«, ki opravi recenzijo projekta. Avstrijski oziroma madžarski raziskovalci oddajo prijavo skupaj s slovenskimi raziskovalci,
hkrati pa FWF oziroma NKFIH pošljejo prijavno dokumentacijo, kot jo zahteva FWF oziroma NKFIH. Skupni
projekt se lahko (so)financira samo, če projekt sofinancirata agencija in FWF oziroma NKFIH. V primeru,
da s strani agencije izbranega projekta FWF oziroma
NKFIH ne bosta sofinancirala, bo projekt sofinanciran
le s strani agencije.
Na razpisu lahko kot vodje projektov sodelujejo le
tisti raziskovalci, ki so eno leto po datumu za oddajo
prijave za prvo fazo razpisa vodje največ enega projekta (ciljni raziskovalni programi (CRP) in projekti iz 139.
in 146. člena Pravilnika ter nov projekt ne štejejo, prav
tako ne štejejo projekti iz 145. člena Pravilnika, ki so
sofinancirani v obsegu, manjšem od 50.000 EUR letno).
Na razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti
raziskovalec, ki je v zadnjih treh letih pred letom začetka razpisa prejel negativno oceno zaključnega poročila
za projekt.
Raziskovalec, ki je že izvajal podoktorski projekt ali
je prejel sredstva na javnem razpisu »Raziskovalci na
začetku kariere«, ne more več prijaviti podoktorskega
projekta.
Kandidat za mladega doktorja je tisti raziskovalec,
pri katerem je na dan izteka roka za oddajo prijav na
poziv poteklo največ deset let po letu zagovora njegovega prvega doktorata. Raziskovalec, ki je že izvajal
projekt kot mladi doktor, ne more več prijaviti projekta
kot mladi doktor.
Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25 % utemeljenih stroškov projekta s strani
drugih zainteresiranih uporabnikov.
Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec –
podoktorand. Podoktorand je raziskovalec, pri katerem
ni preteklo več kot tri leta po letu zagovora prvega doktorata znanosti.
V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec
kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
6.2. Proste kapacitete in zaposlitev
Vodja projekta in člani projektne skupine morajo
imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur
letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne
dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki
projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.
Vodja projekta mora imeti najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letnem nivoju, razen direktorjev javnih
raziskovalnih zavodov. Pogoji glede prostih kapacitet in
zaposlitve se preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba
mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru projektov.
Podoktorand mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ob prijavi na razpis in najmanj za čas trajanja
podoktorskega projekta.
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6.3. Raziskovalna uspešnost raziskovalcev
Kandidati za vodje raziskovalnih projektov morajo izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so določeni
z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov. Raziskovalci, ki imajo status mladih doktorjev, morajo izpolnjevati pogoje za mlade doktorje, kjer so ti izrecno določeni.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A« ≥ 50 ali osnovni pogoj.
Osnovni pogoj za kandidate za vodje raziskovalnih
projektov je:
A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ A3
minimalni.
V nadaljevanju so v tabelah prikazani pogoji za
vede in posamezna področja. Področje je navedeno
takrat, kadar predstavlja izjemo in je zanj določen drugačen pogoj kot za celotno vedo. Za področja, ki niso
navedena, veljajo pogoji za vedo.
1. Ocena A1
a. A1 minimalni je določen v naslednji tabeli:
Veda/področje
Naravoslovje, Tehnika, Medicina,
Biotehnika, Družboslovje, Arheologija,
Geografija
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje

A1
minimalni
0,5
1

b. Za raziskovalce, ki imajo status mladih doktorjev,
je A1 minimalni določen v naslednji tabeli:
Veda/področje
Naravoslovje, Tehnika, Medicina,
Biotehnika, Družboslovje, Arheologija,
Geografija
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje

A1
minimalni
0,4
1

2. Čisti citati
Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je navedeno v tabelah. Če področje ni navedeno v tabeli, se
zanj uporablja vrednost, ki je določena za vedo.
a. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je za
vodje raziskovalnih projektov določeno v naslednji tabeli:
Veda/področje
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
Družboslovje, Arheologija, Geografija
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija,
Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport
Tehnika, Biotehnika, Matematika, Geologija
Medicina, Biologija, Računsko intenzivne
metode in aplikacije, Kemijsko inženirstvo,
Energetika, Materiali
Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija,
Biotehnologija

CI
minimalni
1
5
15
50
100
200

b. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je
za vodje raziskovalnih projektov, ki imajo status mladega
doktorja, določeno v naslednji tabeli:
Veda/področje

CI
minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
1
Družboslovje, Rudarstvo in geotehnologija,
5
Promet, Vodarstvo
Tehnika, Matematika, Geologija, Gozdarstvo
10
lesarstvo in papirništvo, Rastlinska
produkcija in predelava, Geografija
Naravoslovje, Medicina, Biotehnika
20

Vodje vseh raziskovalnih projektov morajo izpolnjevati pogoj, da je vrednost A’ več kot 0. Minimalna vrednost A3 je za vodje temeljnih in aplikativnih projektov
enaka 0.
Ne glede na vse prejšnje določbe je vstopni pogoj
za vodje podoktorskih projektov, da imajo A1 > 0 in A' >0.
Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, če od zagovora njegovega
prvega doktorata niso potekla več kot tri leta (doktorat
v obdobju 2014–4. 9. 2017). Podoktorand mora imeti
opravljen zagovor doktorata do 4. 9. 2017. Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za
starševsko varstvo, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas po letu zagovora podaljša nad tri
leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi
bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju,
in zaposlitev izven raziskovalne dejavnosti, daljšo od
treh mesecev.
Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo,
ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna
agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene
uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega
razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov
v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega
razpisa (CI).
7. Prijava na javni razpis
Postopek ocenjevanja prijav praviloma poteka v dveh
fazah. Vsi prijavitelji se na razpis prijavijo v I. fazi s kratko prijavo z obrazcem ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2017-I.
Pri številu prijav, ki bi glede na razpoložljiva sredstva in
število recenzentov, potrebnih za izvedbo ocenjevanja
razširjenih prijav, omogočalo izvedbo enofaznega postopka ocenjevanja, lahko direktor s sklepom odloči,
da se postopek ocenjevanja izvede v eni fazi, in sicer
v skladu z določbami Pravilnika, ki veljajo za ocenjevanje prijav v drugi fazi. V tem primeru agencija pozove
vse prijavitelje, da oddajo razširjeno prijavo.
Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na
obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2017-I izpolnjuje na
spletnem portalu agencije eObrazci. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki
spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki. Prijava
na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:
– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA,
NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO ali
agencija). Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem in
angleškem jeziku – izpolnjen mora biti v obeh jezikih.
Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga raziskovalnega projekta šteje za poslovno
skrivnost.
8. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje predlogov projektov so definirani v Pravilniku in
Pravilniku o kriterijih za vodjo projekta, metoda ocenjevanja pa v Metodologiji.
Kriteriji in kazalci za ocenjevanje raziskovalnih projektov so opredeljeni v 99. in 100. členu Pravilnika, in so:
– za temeljni projekt in podoktorski temeljni projekt:
– Znanstvena odličnost raziskovalcev
– Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska
odličnost
– Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja
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– za aplikativni projekt in podoktorski aplikativni
projekt:
– Znanstvena odličnost raziskovalcev
– Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska
odličnost
– Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in
uporabe pričakovanih rezultatov raziskav
– Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja
Postopek ocenjevanja predlogov projektov bo praviloma potekal v dveh fazah:
Faza I
Agencija pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje obvesti vodje raziskovalnih programov o možnosti
prijave omejenega števila predlogov projektov na razpis. Prijava omejenega števila prijav je možna za vodje
raziskovalnih projektov, ki so vodje ali člani programskih
skupin na dan 12. 6. 2017, katerim se v enem letu od
končanega predhodnega razpisa za projekte, to je 21. 6.
2018, konča (so)financiranje enega ali več projektov
(temeljnih oziroma aplikativnih). V obdobje izvajanja se
ne šteje obdobje podaljšanja roka za izvedbo projekta
brez dodatnega (so)financiranja z namenom podaljšanja
obdobja nastajanja upravičenih stroškov projektov.
Če člani raziskovalnega programa kot vodje projektov na razpis prijavijo največ en projekt več, kot je število
temeljnih oziroma aplikativnih projektov (brez upoštevanja podoktorskih projektov), katerih (so)financiranje
je končano, se v izvedbi razpisa v dveh fazah njihove
prijave neposredno uvrstijo v drugo fazo razpisa. Vodja raziskovalnega programa in izvajalci raziskovalnega
programa se sporazumno odločijo o prijavitelju in vodjih
raziskovalnih projektov.
Če člani raziskovalnega programa oddajo večje
število prijav projektov, kot je določeno v prejšnjem odstavku, se v primeru izvedbe razpisa v dveh fazah vse
te prijave, enako kot vse druge, ki izpolnjujejo razpisne
pogoje, najprej ocenijo v prvi fazi.
Prijave za projekte pregleda član ustreznega ZSV,
ki je zadolžen za področje prijave. Če v prijavi ni navedeno ustrezno znanstveno področje, član ZSV predlaga
prerazporeditev na drugo ustrezno področje. Član ZSV
v obrazložitvi upošteva predvsem v OECD določena
(SCI-Expanded, SSCI) področja objav vodje projekta in
vsebino prijave. Če je član ZSV prijavljen kot vodja projekta v okviru potekajočega razpisa ali je v ožjem sorodstvenem razmerju z vodjo projekta, ki sodeluje v okviru
potekajočega razpisa, predlog prerazporeditve opravi
drug član ZSV na predlog predsednika ZSV. Samo, če
se član ZSV s področja, na katero je predlagana prerazporeditev, s predlogom strinja, agencija ta predlog
posreduje strokovnemu telesu v odločitev.
Agencija bo na podlagi ocen, pridobljenih v ocenjevalnem postopku, projekte uvrstila v dve kategoriji,
A in B:
Kategorija A: Projekti, uvrščeni v kategorijo A, se
uvrstijo v drugo fazo ocenjevalnega postopka.
Kategorija B: Projekti, uvrščeni v kategorijo B, so
projekti, ki niso uvrščeni v kategorijo A. Projekti kategorije B se zavrnejo.
Pri razporeditvi prijav v skupini A in B se upošteva usklajena ocena recenzentov oziroma ocena panela v primeru neusklajenega poročila recenzentov ter
kapacitete področij in druge prioritete ter obvezni deleži posameznih tipov projektov, ki jih določa razpis.
V kategorijo A se uvrsti ustrezno število projektov glede
na predvidena razpisana sredstva, kapacitete in obvezne kvote po tipih projektov, ki vključujejo tudi projekte,
prijavljene skladno z določili 91. člena pravilnika in ki se
neposredno uvrstijo v drugo fazo razpisa. V kategorijo
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A se ne morejo uvrstiti projekti, ki imajo skupno ali posamično oceno nižjo od praga, določenega v pravilniku
in metodologiji. Projekti A kategorije še niso izbrani za
financiranje.
Faza II
Prijavitelje, ki so uvrščeni v II. fazo izbora projektov
(kategorija A), agencija pozove, da v roku treh tednov
na obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava-2017-II (v nadaljnjem besedilu: prijavna vloga – II. faza) oddajo dopolnitev predloga raziskovalnega projekta na spletnem
portalu eObrazci.
Sestavni del prijave za II. fazo je tudi projektna
sestava. Projektne sestave iz prijavne vloge – II. faza
javnega razpisa do konca leta, v katerem se začne izvajati raziskovalni projekt, ni mogoče spreminjati, razen
ob prenehanju delovnega razmerja, upokojitvi ali smrti
člana projektne skupine oziroma zaradi drugih pisno
utemeljenih razlogov.
Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer projekta nastopa gospodarska
družba, bodo morali v II. fazi skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti Št.
007-7/2015-11, objavljena 8. 4. 2016, pričela veljati 9. 4.
2016, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje
državnih pomoči ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2017-II-DP.
V izbor projektov za sofinanciranje se ne morejo
uvrstiti projekti, ki imajo skupno ali posamično oceno
nižjo od praga, določenega v pravilniku in metodologiji.
9. Čas trajanja raziskovalnih projektov
Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je med 1. 7. 2018 in 1. 10. 2018, odvisno od razpoložljivih sredstev v proračunu Republike Slovenije in
finančnem načrtu agencije. O predvidenem datumu začetka sofinanciranja izvajanja projektov bodo prijavitelji
obveščeni tekom razpisa.
Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh
let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo
(so)financirani dve leti. Izbranemu raziskovalnemu projektu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da je s tem določen letni obseg raziskovalnih ur za
vsa leta trajanja projekta na tem razpisu.
10. Izbor raziskovalnih projektov
10.1. – I. faza
Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot
ga določata Pravilnik in Metodologija.
Občasno strokovno telo pripravi predlog seznama
projektov, ki se uvrstijo v II. fazo izbora (kategorija A; glej
točko 8 javnega razpisa) ter predlog seznama projektov,
ki se zavrnejo po I. fazi izbora (kategorija B) in ju posreduje v obravnavo ZSA.
ZSA sprejme predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama projektov kategorije A, ki se uvrstijo
v II. fazo izbora prijav, in predlog seznama projektov
kategorije B, ki se zavrnejo po I. fazi izbora. Predlog
sklepa posreduje v odločitev direktorju agencije. Direktor
agencije na podlagi sklepa izda prijaviteljem individualno
obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.
10.2. – II. faza
Občasno strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov in ga posreduje v obravnavo ZSA. ZSA oblikuje predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama za izbor projektov po drugem
krogu ocenjevanja in ga posreduje v odločitev direktorju
agencije. Direktor agencije na podlagi sklepa izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi
prijave.
10.3. – Pravna sredstva
Prijavitelj lahko zoper odločitev o rezultatih izbora prijav vloži ugovor v 15 dneh od prejema obvestila
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o izboru. O ugovoru s sklepom odloči Upravni odbor
agencije.
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
10.4 – Spletna stran
Prijavitelj mora po odobritvi projekta na spletnem
mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma
podstran, ki bo namenjena projektu, ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine
spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi
podatki glede financiranja, sestava projektne skupine
s povezavami na SICRIS, faze projekta in opis njihove
realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa ARRS in
drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu
SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati.
Spletna stran predstavitev projekta mora ostati aktivna
še 5 let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne
strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.
Izvajalec naj v najvišji možni meri sledi načelom
odprtega dostopa do znanstvenih informacij, kot je objavljeno v Nacionalni strategiji odprtega dostopa do
znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015-2016 (http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/Nacionalna_strategija_odprtega_dostopa.pdf).
11. Način, oblika in rok za predložitev prijav – I. faza
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki določeni v točki 11.1. (elektronska prijava s kvalificiranim
digitalnim podpisom) ali na način določen v točki 11.2.
(v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).
Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji
dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
11.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
(1) Prijava se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2017-I na spletnem
portalu agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna,
če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja
raziskovalnega projekta).
(2) Prijave morajo biti oddane do vključno 4. 9. 2017
do 14. ure.
(3) Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu agencije eObrazci
do vključno 4. 9. 2017 do 14. ure.
11.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega
projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni
in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana
na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2017-I) in v tiskani
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom
zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in
vodje raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.
(2) Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega
podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma
enaki.
(3) Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za (so)
financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 – št.
prijave_____« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije
eObrazci do vključno 4. 9. 2017 do 14. ure in v tiskani
obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do
vključno 4. 9. 2017 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje
tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do
vključno 4. 9. 2017 do 14. ure (upošteva se poštni žig).
11.3. 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).
12. Datum odpiranja prijav: komisija za odpiranje
prijav bo 7. 9. 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.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projektov
po I. fazi izbora obveščeni predvidoma v februarju 2018.
Prijavitelji bodo obveščeni o izboru projektov po zaključku II. faze izbora predvidoma v juniju 2018.
14. Način, oblika in rok za predložitev prijav – II. faza:
postopek oddaje prijav bo podoben postopku v I. fazi. Prijavitelji, ki se bodo uvrstili v II. fazo, bodo o načinu, obliki
in roku predložitve prijavnih vlog pisno obveščeni.
15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
15.1. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
15.2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom pridobite na spletnih straneh agencije http://www.
arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana oziroma na tel. 400-59-60 (Vanja Rodič,
Almira Bremec, Alja Kastelic Primc, Mateja Gašpirc in
Tina Valenci).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 330-11/2017 O401
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Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13,
ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 –
ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617), določil Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in Odloka o proračunu občine
Krško za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) objavlja
Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov društev ali zvez
na področju kmetijstva, čebelarstva, prehrane,
gozdarstva in razvoja podeželja v letu 2017
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– delovanja in programov društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s komercialno
dejavnostjo,
– informiranje in podajanje vsebin povezanih z razvojem podeželja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Podpora je namenjena za izvedbo:
– Organiziranje oziroma soorganiziranje prireditev,
ki niso samo krajevnega pomena.
– Ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne
dediščine, ljudskih običajev, domačih obrti kulinaričnih
značilnosti in posebnosti za turistične namene.
– Vzgajanje in delovanje podmladka v okviru društva, na šolah ali v kraju delovanja društva.
– Sodelovanje z drugimi društvi oziroma krajevno skupnostjo pri aktivnostih povezanih z razvojem podeželja.
– Spodbujanje lokalnega prebivalstva in članov
društva za sodelovanje pri aktivnostih društva (organiziranje, izvedba oziroma udeležba na raznih izobraževanjih, predavanjih, posvetih, seminarjih, delavnicah,
razstavah, strokovnih ekskurzijah itd.).
– Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti
(predstavitev društev na raznih sejmih, razstavah in
drugih prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega
ali mednarodnega pomena, v medijih itd.).
– Oblikovanje in izdajanje propagandnega materiala za promocijo društva (katalogi, zloženke, plakati,
razglednice, CD, DVD, spletne strani, spominki, zastave, majice itd.).
– Druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo društva.
– Materialnih stroškov in najem prostorov.
Cilja ukrepa sta:
– ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri
njihovem delovanju;
– dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
III. Višina razpoložljivih sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2017 v okvirni višini
9.000 EUR na proračunski vrstici – 5002 – 4120 in NRP:
OB054-17-0005.
IV. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo registrirana stanovska in
interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva,
čebelarstva, prehrane, razvoja podeželja in gozdarstva,
združujejo kmetijske pridelovalce na območju občine
Krško in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
– podpora društvom za člane iz območja občine
Krško,
– programe izvajajo na območju občine Krško in
regije Posavje,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo zakonodajo, ki jo zahteva Zakon o društvih,
– izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– dotacijo za namene, ki je sestavni del te vloge,
niso in ne bodo prejeli iz državnih ali mednarodnih virov.
V. Rok za črpanje sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2017, v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna.
VI. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa
dela društva:
a. število članov društva,
b. program dela društva.
Višino dodeljenih sredstev se določi na osnovi meril
za ocenjevanje vlog, ki so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
VII. Pomoč se ne odobri za:
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih
upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti,
– pridobitno dejavnost društva.
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VIII. Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov. Pri izračunu intenzivnosti pomoči se
upošteva bruto vrednost upravičenih stroškov z DDV,
v kolikor upravičenec ni davčni zavezanec za stroške
poštnine, izvedbo programov, potnih stroškov, prevozi.
IX. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in naslednje zahtevane dokumentacije:
– Prijavni obrazec, izjava o številu članov.
– Kopija odločbe o vpisu društva v register društev
z vsemi naknadnimi spremembami.
– Pregledno vsebinsko, terminsko in finančno ovrednoten program za leto 2017, potrjen na občnem zboru
društva.
– Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega
razpisa.
– Izjava vlagatelja, da ni prejel sredstev državnih in
mednarodnih javnih razpisov.
Občina sofinancira programe društva, ki so izvedena na območju občine Krško ali regije Posavje, in
za programe, kateri člani so iz območja občine Krško,
v obdobju od zaključka javnega razpisa v letu 2016, do
zaključka javnega razpisa za leto 2017.
X. Rok in mesto oddaje vlog
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 18. 9. 2017,
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in »Ne odpiraj JR –
programi društev, št. 330-11/2017«.
XI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan
občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na
podlagi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po
končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno, po elektronski pošti ali telefonsko. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj
v roku ne dopolni, se zavržejo.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot
neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa,
se kot prepozne zavržejo.
Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga
pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprejme
odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev.
Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo,
v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti.
XII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki
obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev pooblaščena oseba s strani župana Občine Krško,
s sklepom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se
pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi
odloči župan, njegova odločitev je dokončna. Dodeljena
sredstva bodo izplačana v letu 2017, v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi
pogodbe. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan
od prejema podpisane pogodbe na Občini Krško.
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Pogodba in poročilo o vsebini izvedenega programa morata biti dostavljena na občino Krško najkasneje
do 20. 11. 2017.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2017.
XIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku
za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj,
tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si,
v času uradnih dni od 8. do 10. ure.
Občina Krško
Št. 410-0077/2017-2
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Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov
društev s področja turizma v Občini Divača (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 11/2016), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), določil Odloka
o proračunu Občine Divača za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2017) in odločitve Komisije za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov
društev s področja turizma v Občini Divača, Občina
Divača objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov društev s področja
turizma v Občini Divača za leto 2017
(v nadaljevanju razpis)
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača.
2. Predmet razpisa: Občina Divača razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Divača za leto
2017, postavka 14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva – 14030504 Sredstva za delovanje
turističnih društev – namenjena za sofinanciranje letnih
programov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in
pospeševanja dejavnosti na področju turizma v Občini
Divača.
Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izvajajo na območju Občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki
se izvajajo izven območja Občine Divača pod pogojem,
da so namenjene občanom Občine Divača in promociji
občine skozi njihovo dejavnost.
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov:
– izobraževalne vsebine splošnega pomena,
– predstavitev in promocija dejavnosti društva ter
območja delovanja,
– organizacija večjih prireditev,
– so-organizacija prireditev in predstavitev na prireditvah lokalnega in širšega pomena,
– materialni stroški vezani na izvedbo programa,
– ne-programski stroški,
– informativne in promocijske dejavnosti,
– druge izredne aktivnosti.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega
razpisa niso:
– profitni oziroma pridobitni programi društev,
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu
ali upravljanju.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo na
področju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Divača in izvajajo svoje programe na območju Občine Divača,
– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter
imajo dejavnost s področja turizma opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo
programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju turizma več kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni)
osnovi,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Divača iz predhodnega javnega razpisa, če so na njem sodelovali.
Vlagatelji, ki so za prijavljeni program že prejeli
sredstva na drugih razpisih Občine Divača oziroma so
bili (bodo) njihovi programi v letu 2017 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Divača, niso upravičeni
do sredstev po tem razpisu.
4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša
20.000,00 EUR od tega je 8.000,00 EUR namenjenih
za redno dejavnost društva, 2.000,00 EUR za kritje
ne-programskih stroškov društva in 10.000,00 EUR za
sofinanciranje večjih prireditev. Način vrednotenja programov je podrobneje razložen v prijavnem obrazcu.
5. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2017. Vlagatelj mora Občini Divača najkasneje do 20. 11. 2017 podati poročilo
o porabi sredstev za redno dejavnost in ne-programske
stroške in do 10. 10. 2017 podati poročilo o porabi sredstev za organizacijo velike prireditve.
6. Zadnji rok za predložitev prijav je 14. 7. 2017.
7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov društev
s področja turizma v Občini Divača za leto 2017«. Vloga
mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis,
obrazec za prijavo na razpis, izjave, vzorec pogodbe in
obrazce za poročila se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani
Občine Divača http://www.divaca.si.
9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami
pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina
Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji
strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov društev
s področja turizma v Občini Divača za leto 2017«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in
polni naslov prijavitelja. Kot pravočasne vloge se štejejo
vloge, oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem
času ali oddane priporočeno po pošti.
10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom
župana, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog
ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge.
Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno
nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge
pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva
dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma
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preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu
ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih
vlog, preverila izpolnjevanje pogojev ter na podlagi meril
ovrednotila programe za redno dejavnost ter velike prireditve in ne-programske stroške. Komisija bo programe
vrednotila v fazi prijave na razpis in v fazi dostave poročila o realizaciji programa. Vrednost točke se za redno
dejavnost določi v skladu s predvidenimi proračunskimi
sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila
zbranih točk in vrednosti točke. Za sofinanciranje velikih
prireditev in ne-programskih stroškov se upošteva strošek izdanega računa in pa lastnega dela.
Nato bo komisija pripravila predlog prejemnikov
in ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev razpisanih
sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske uprave oziroma osebi, ki je od pred-
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stojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi
sredstev.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku 90 dni po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na
podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave
oziroma oseba, ki je od predstojnika pooblaščena za
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
11. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep o odobritvi oziroma ne-odobritvi sredstev in višina odobrenih sredstev.
Na sklep je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu
sklepa.
Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih
strank.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine
Divača, na naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača,
kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. 05/73-10-938.
13. Merila za dodelitev sredstev
Prijavljeni programi vlagateljev se bodo točkovali na
podlagi spodaj navedenih meril.

Redna dejavnost društva (8.000,00 EUR sredstev):
1. Materialni stroški vezani na izvedbo programa
Kontinuiteta delovanja društva, glede na leto ustanovitve društva

Število članov društva
Stroški za nakup simboličnih nagrad
Delovne akcije namenjene ohranjanju narave (čistilne akcije,
akcije za ocenjevanje najlepše urejenih hiš, dvorišč ...)
2. Izobraževalne vsebine splošnega pomena
Izobraževanje člana društva z namenom izboljšanja dejavnosti
društva
Izobraževanja v okviru strokovnih ekskurzij
Organizacija delavnic za mlade in odrasle
So-organizacija delavnic za mlade in odrasle
Predavanja, razstave, simpoziji, okrogle mize …
3. Predstavitvene, informativne in promocijske aktivnosti
Stalni promocijski material (izdelava zgibanke, sodelovanje pri
izdaji knjige, prospekta …)
Občasni promocijski material (letaki, plakati, plačljivi oglasi …)
Izdelava in vzdrževanje internetne strani
4. So-organizacija in organizacija manjših prireditev lokalnega in
širšega pomena
Prireditve mednarodnega značaja (mednarodne delavnice,
mednarodni extempore …)
Prireditve rekreacijskega značaja (pohodi)
Prireditve tradicionalnega značaja (martinovanje, pustovanje,
kresovanja, prihod dedka Mraza …)
5. Druge izredne aktivnosti
Druge aktivnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno od zgoraj
navedenih točk

št. točk
do 5 let delovanja / 1 točka
od 6 do 15 let delovanja / 2 točki
od 16 do 30 let delovanja / 3 točke
nad 31 let delovanja / 4 točke
do 10 članov / 1 točka
nad 11 članov / 2 točki
1 točka / skupina simboličnih nagrad
4 točke / delovna akcija
št. točk
2 točki / na člana, ki se izobražuje
4 točke / na strokovno ekskurzijo
4 točke / na ustvarjalno delavnico
2 točki / na so-organizacijo ustvarjalne
delavnice
3 točke / na dogodek
št. točk
4 točke / na aktivnost
1 točka / na aktivnost
1 točka
št. točk
5 točk / na organizacijo aktivnosti
2 točki / na so-organizacijo aktivnosti
3 točke / na organizacijo aktivnosti
1,5 točke / na so-organizacijo aktivnosti
2 točki / na organizacijo aktivnosti
1 točka / na so-organizacijo aktivnosti
št. točk
od 1 do 5 točk / odvisno od »teže« aktivnosti, ki
jo presodi strokovna komisija

Programi po merilih od 1–5 se točkujejo. Vrednost
točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi
sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih
točk, vrednosti točke in višine razpisanih sredstev.
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Organizacija večjih prireditev (10.000,00 EUR
sredstev)
Upošteva se maksimalno 80 % vrednosti izdanega
računa skupaj z DDV. Upoštevajo se računi, ki se
izključno nanašajo na izpeljavo točno določene
prireditve pod pogojem, da so bile na računu
določene aktivnosti nujno potrebne za izpeljavo
prireditve. Presojo nujnosti oceni strokovna komisija
na podlagi poročila prijavitelja.
Pri organizaciji večje prireditve se upošteva tudi lastno
delo. Pri tem se upošteva maksimalno 10 % sredstev
lastnega dela, ki ga prijavitelj dokazuje z izjavami,
poročili, časovnicami, potnimi nalogami, računi za
gorivo …
Opredelitev večje prireditve:
Večje prireditve so tiste prireditve, ki izpolnjujejo
minimalno 3 spodaj navedene pogoje:
– Prireditev traja več kot en dan s prekinitvami,
– Aktivnosti v okviru prireditve se odvijajo skozi cel
dan,
– Prireditev je sestavljena iz več različnih aktivnosti,
– Prireditev je širše znana oziroma uveljavljena,
– Prireditev, na kateri je prisotnih več kot 200 obiskovalcev.
Ne-programski stroški (2.000,00 EUR sredstev)
Pri povračilu ne-programskih stroškov se upošteva
maksimalno do 80 % vrednosti izdanega računa
skupaj z DDV. Upoštevajo se računi za obdobje
november 2016 do september 2017.
Med ne-programske stroške spadajo naslednji stroški:
– stroški porabe električne energije,
– stroški porabe vode,
– stroški uporabe vadbenega prostora,
– stroški drugih komunalnih storitev,
– stroški najema prostora in
– izredni stroški (nujna popravila, katerih opustitev
bi pomenila večjo škodo za dejavnost društva). Presojo
nujnosti oceni strokovna komisija.
Ne-programski stroški so stroški, ki so povezani
z registrirano dejavnostjo vlagatelja in niso zajeti v stroških izvedbe samega programa so pa nujno potrebni za
izvedbo programa.
Med ne-programske stroške ne spadajo:
– stroški investicijskih vlaganj,
– stroški nakupa opreme.
Občina Divača
Ob-2460/17
Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljub
ljanska
cesta 26, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju RC Novo
mesto) na podlagi Splošnih pogojev delovanja Regijske
garancijske sheme v regiji JV Slovenija z dne 2. 6. 2017,
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),
Pravilnika Slovenskega regionalno razvojnega sklada
o delovanju regijskih garancijskih shem (št. dokumenta
012-15/2014-18 z dne 28. 12. 2016 s spremembami
in dopolnitvami 10. 3. 2017), Pravilnika o dodeljevanju
spodbud sklada št. 012-4/2015-3 z dne 19. 3. 2015
s spremembami in dopolnitvami z dne 2. 4. 2015, 12. 8.
2015, 4. 3. 2016, 2. 6. 2016, 28. 10. 2016 in 28. 12. 2016
(v nadaljevanju: Pravilnik o spodbudah), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L,
št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba

o splošnih skupinskih izjemah), Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči
de minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne 24. 12. 2013)
(v nadaljevanju: Uredba »de minimis«), objavlja
drugi javni razpis
za garancije bančnim kreditom za mikro, mala
in srednja podjetja v okviru regijske garancijske
sheme v regiji JV Slovenija
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija (RGS JV SLO) za
bančne kredite, ki jih RC Novo mesto kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju regije
JV Slovenija in v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov
v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki
bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih
bank v RGS JV SLO.
2. Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti
podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v regiji JV Slovenija, zmanjševanje stopnje brezposelnosti,
vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega
gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje
velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih
zahtev za zavarovanje kreditov idr.
3. Razpis je namenjen gospodarskim subjektom,
ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije JV Slovenija (v nadaljevanju: upravičeno območje).
Statistična regija obsega naslednje občine: Črnomelj,
Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika,
Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Novo mesto,
Osilnica, Ribnica, Semič, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in
Žužemberk.
4. Skupen garancijski potencial RGS JV SLO znaša
2.180.000,00 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne
finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad), ki na dan objave tega razpisa
znaša 681.250,00 EUR in predvidenega multiplikatorja
4 za bančne kredite.
5. Državna pomoč po tem javnem razpisu se izvaja
po državnih pomočeh »de minimis« po prijavljeni shemi
M001-5940117-2014. Za dodeljevanje državne pomoči
se uporabljajo Določbe o »de minimis« pomoči iz poglavja III. navedenega pravilnika.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa.
– Razpisni obrazec št. 1: Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS JV SLO, katerega ustrezno izpolnjenega natisnete, nato pa podpisanega in žigosanega,
skupaj z zahtevanimi prilogami posredujete na RC Novo
mesto.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje:
– kreditne pogoje sodelujočih bank v RGS JV
SLO,
– merila za ocenjevanje vlog in navodilo,
– Razpisni obrazec št. 2: izjava o že prejetih (ali
zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene
stroške,
– Razpisni obrazec št. 3: vzorec pogodbe o izdaji
garancije,
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– Razpisni obrazec št. 4: vzorec besedila garancije,
– Razpisni obrazec št. 5: vzorec vmesnih in končnih poročil o projektu, ki je izdelan v elektronski obliki
in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter ga
v roku 30 dni po zaključku projekta posredovati na RC
Novo mesto. Dosegljiv bo na spletni strani RC Novo
mesto www.rc-nm.si ter
– Razpisni obrazec št. 6: vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Obvezna vsebina vloge:
– Izpolnjen in podpisan razpisni obrazec št. 1:
Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS JV SLO
z zahtevanimi prilogami.
– Poslovni načrt ali Predstavitev podjetja in namena
kredita s prilogami.
– Razpisni obrazec št. 2: izjava o že prejetih (ali
zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene
stroške.
– Razpisni obrazec št. 3: parafiran vzorec pogodbe
o izdaji garancije.
– Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih do države.
– Bonitetna ocena AJPES-a: S.BON-1 za družbe,
samostojne podjetnike in zadruge, ter S.BON-1/K za
skupino podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje vloge. K vlogam, oddanim v letu 2017,
mora biti priložena bonitetna ocena na podlagi podatkov
o poslovanju za leto 2016.
– Potrdilo ZZZS o številu zaposlenih na zadnji dan
preteklega meseca pred oddajo vloge.
3. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RC Novo mesto www.rc-nm.si. Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo
v delovnih dneh od 9. do 14. ure na tel. 07/33-72-987
oziroma na e-naslov: miljana.balaban@rc-nm.si.
3. Rok in način prijave
1. Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje
do 4. 4. 2018.
2. Rok za oddajo prijav: od 16. 6. 2017 do porabe
sredstev, najkasneje do 4. 4. 2018.
3. Način prijave:
– Prijavitelj pošlje vlogo na naslov: Razvojni center
Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo
mesto. Vloga se lahko odda tudi osebno v vložišču RC
Novo mesto.
4. Prijavitelj lahko vlogo (obrazci in priloge) pošlje
od ponedeljka, 19. 6. 2017 dalje, s priporočeno pošiljko
po pošti ali osebno, iz katere je razviden datum in ura
oddane vloge. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je
poštni žig odtisnjen na ovojnici oziroma datum in podpis
prejemnika v vložišču RC Novo mesto, ki ne sme biti
kasnejši od 4. 4. 2018. Vloga mora biti oddana v Republiki Sloveniji.
5. Prijavitelj poda vlogo na javni razpis, v vlogi opredeli banko, na katero posreduje RC Novo mesto vlogo
za izdajo sklepa o odobritvi kredita, v kolikor sklep banke
še ni priložen vlogi. Za odločanje o izdaji garancije mora
biti izdan pozitiven sklep banke o odobritvi kredita.
6. Vloge, ki bodo prispele pred rokom za prijavo
in po tem roku, bodo s sklepom zavržene in vrnjene
prijavitelju.
7. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodilom prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis,
in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga
– RGS JV SLO« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravil-
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ne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Oprema
ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili
nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice).
8. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene, bodo
s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.
9. Če na ovojnici pošiljatelj (prijavitelj) ne bo naveden, bo vodja RGS pri izvajalcu vlogo odprla, s sklepom
vlogo zavrgla in jo vrnila prijavitelju, če bo iz vsebine
mogoče ugotoviti njegov naziv in naslov.
4. Razpisni pogoji
4.1. Pogoji prijave
Pogoji za prijavitelje:
1. Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje
velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter
zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran
del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na
dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, s spremembami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS,
št. 97/09 s spremembami) (v nadaljevanju: upravičeni
prijavitelji). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu
o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in
ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.
2. Za opredelitev velikosti se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014
z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=urise
rv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.
Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so
povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.
3. Ne glede na določila 1. točke pogojev prijave do
garancij niso upravičeni prijavitelji:
– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do Slovenskega regionalno razvojnega sklada ali RC Novo
mesto;
– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti po odobrenem kreditu iz 1. javnega razpisa kreditov in garancij
za mikro, mala in srednja podjetja v okviru RGS JV SLO;
– ki so izkoristila maksimalno višino poroštva oziroma garancije;
– ki so po principu kumulacije izkoristila zgornjo
mejo intenzivnosti državne pomoči;
– ki izvajajo poseben program reševanja in prestrukturiranja;
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije;
– ki so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13) ali 18. točko 2. člena
Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ali so v postopku
poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije;
– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali
v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 UPB8-ZFPPIPP);
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim
trgom;
– ki izvajajo ekološko sporne investicije;
– ki so neposredno ali posredno z več kot 25 %
udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;

Stran

1558 /

Št.

30 / 16. 6. 2017

– v katerem je družbenik ali zastopnik neposredno
ali posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev
obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona,
ki ureja davčni postopek;
– v katerem je družbenik ali zastopnik hkrati tudi
samostojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu
nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na
podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.
Zgornje zadnje 3 omejitve prenehajo veljati, ko
davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska
družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno
z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima
evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in
da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo
obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva
objave zadnjega seznama iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka in ne sme biti starejše od 15 dni.
Pogoji za vloge:
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku.
V kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna
komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru
dvoma lahko RC Novo mesto dodatno zahteva overjen
prevod. Vsi prevodi so strošek prijavitelja.
2. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na
prijavitelja ter na prijavljeni projekt.
3. Formalno popolna vloga je vloga, oddana v roku
in na predpisan način iz poglavja 3 ter vsebuje izpolnjen,
podpisan, datiran in žigosan Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS JV SLO s prilogami, navedenimi
v poglavju 2 z naslovom Obvezna vsebina vloge.
4. Prejemnik garancije je kazensko in odškodninsko
odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali
kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.
5. RC Novo mesto sme ob pisnem soglasju prijavitelja popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije
strokovna služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.
6. Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili oziroma prilogami je potrebno oddati v elektronski obliki skenirano v datoteki WORD in PDF na elektronskem mediju
ter v enem listinskem izvodu v kolikor kandidira zgolj za
garancijo oziroma dveh listinskih izvodih v primeru, da
sklep banke ni priložen. V primeru nebistvenih razlik
med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko, se
bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. V primeru bistvenih razlik bo to predmet dopolnitve vloge.
Pogoji za projekte:
1. Prijavljeni projekt prijavitelja mora izkazovati pozitivne učinke na prijaviteljevo poslovanje. Iz predložene
prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt
obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.
2. Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
3. Prijavitelj mora biti registriran za dejavnost oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta
pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo RC Novo mesto
preverjal pri izvajanju rednih pregledov.
4. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini,
ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti
prijavitelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do
dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta, kadar je to potrebno.
5. Prijavitelj mora podati izjavo, da za prijavljeni
projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sred-
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stev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma
da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne
bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.
6. Upravičeni so projekti, za katere prijavitelji prikažejo doseganje vsaj 1 od naslednjih specifičnih ciljev:
a) Ohranjanje ali povečanje števila zaposlenih
v podjetju;
b) Povečanje prihodkov podjetja;
c) Dvig dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju;
d) Večanje deleža prodaje na tuje trge.
Učinke izvedenega projekta mora podjetje dosegati
najkasneje v roku 2 let po končanju projekta in morajo
biti izkazani v bilanci podjetja za to leto.
4.2. Finančni pogoji
1. Za pridobitev garancije za dolgoročni kredit se
lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
2. Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so naslednji:
– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa
500.000 EUR;
– garancija znaša od 50–80 % odobrenega kredita;
– obrestna mera in stroški odobritve, vodenja in
ostali bančni stroški po sodelujočih bankah so v prilogi
razpisa;
– doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa
ne sme preseči 4. 6. 2025;
– moratorij je možen do 12 mesecev oziroma do
6 mesecev za kredite, ki so več kot 60 % namenjeni
za obratna sredstva, in se všteva v čas skupne dobe
vračanja kredita;
– prijavitelj zavaruje prejeti kredit z garancijo Sklada
v višini 80 % vrednosti posojila in drugimi oblikami zavarovanj, kot jih dogovori z banko, odvisno od stopnje
tveganosti projekta in prijavitelja;
– črpanje kredita je namensko, v skladu s prijaviteljevo vlogo in z vso priloženo dokumentacijo;
– rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne
pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RGS JV SLO;
– en prijavitelj ima lahko skupaj odobreno za največ
400.000,00 EUR garancij po Regijskih garancijskih shemah (upoštevajoč odobrene garancije po predhodnih
razpisih RGS);
– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite;
– prijavitelj mora imeti ob podpisu pogodbe o dodelitvi garancije vsaj enega zaposlenega za polni delovni
čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena
oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova
edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne
družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112, v kolikor je ta direktor
hkrati tudi lastnik te družbe;
– prijavitelj zavaruje garancijo z nerazdelnim
osebnim poroštvom in notarsko overjenim zapisom
ali Sporazumom o zavarovanju garancije, pri čemer
stroške notarja v celoti nosi prijavitelj. Zavarovanje
mora biti veljavno še najmanj dva meseca po zapadlosti zadnjega obroka kredita. V primeru srednje velikih podjetij z veliko varnostjo naložbe in poslovanja
družbe se lahko določi drugo primerno zavarovanje po
presoji kreditno-garancijskega odbora (npr. menica,
izvršnica, vpis hipoteke na nepremičnine ali premičnine, depozit).
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4.3. Pogoji po »de minimis« shemi
Posojilo za prijavljeni projekt, za katerega prijavitelj
zaprosi za garancijo Sklada, lahko znaša do 100 % vrednosti projekta.
4.3.1. Neupravičeni prijavitelji
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja
v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi
I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov
in proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih
proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce,
– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč
neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev
in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za
kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih
za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem
trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim,
povezanim z izvozom,
– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega
blaga pred uporabo uvoženega blaga.
4.3.2. Upravičeni projekti po »de minimis« shemi
pomoči
1. Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški do 100 %, vendar največ 200.000,00 EUR.
V primeru, ko delež obratnih sredstev presega 60 %
vseh upravičenih stroškov, se lahko kredit odobri za največ 3 leta, z moratorijem največ 6 mesecev. V primeru,
ko se prijavitelj prijavlja za garancijo za kredit v celoti za
obratna sredstva, mora imeti podjetje sedež na upravičenem območju.
2. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, torej določen začetek in konec projekta. Projekt se mora
zaključiti najkasneje v roku enega leta od datuma odločbe o odobritvi garancije.
3. V kolikor je prijavitelj v fazi pridobivanja ali je
prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po
kateri bo oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti
ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden
prejem teh sredstev. V kolikor pa ta sredstva prejme
kasneje v času trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti RC Novo mesto. Skupni znesek pomoči »de minimis« za gospodarstvo enotnemu
podjetju ne sme presegati 200.000 EUR oziroma v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu 100.000 EUR v kateremkoli obdobju
treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, obliko
ali namen pomoči.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) Podjetje ima večino glasovnih 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
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družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino
glasovnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega
podjetja.
e) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk
(a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij ali fizičnih
oseb, prav tako veljajo za enotno podjetje.
4. Investicija oziroma naložba mora ostati v statistični regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije, razen
pri obratnih sredstvih.
4.3.3. Upravičeni stroški po »de minimis« shemi
pomoči:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške
nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa objekta;
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja;
– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme;
– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona
podjetja;
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov
projektov širšega pomena;
– bruto plače novo zaposlenih v podjetju za največ
3 mesece od 1. 1. 2017 naprej;
– stroški pridobivanja intelektualnih pravic;
– Upravičeni so zgoraj navedeni stroški, ki so nastali od 1. 1. 2017 naprej.
4.3.4. Neupravičeni stroški po »de minimis« shemi
pomoči:
– stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne
opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta;
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do
bank, dobaviteljev ali drugih upnikov;
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih
družb;
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev;
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo;
– vlaganja za zasebno rabo;
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po
zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih
oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot
25 % povezana (lastniški deleži, zastopnik, glasovalne
pravice) z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev
tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med
fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.
4.4. Pogoji črpanja:
1. Črpanje kredita je namensko, na podlagi naslednje dokumentacije:
– zahtevka za koriščenje kredita;
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka originalu in
– dokazil o plačilu preostanka predloženih računov.
2. Zgoraj navedeno dokumentacijo upravičenec predloži in pošlje v pregled in potrditev RC Novo
mesto, ta pa v pregled in izplačilo banki kreditodajalki.
3. V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna
račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija
plačanega računa na njegov transakcijski račun.
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4. Rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne
pogodbe. Podaljša se lahko s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RGS JV SLO.
4.5. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. RC Novo mesto bo na podlagi sklenjenih pogodb
z upravičenci spremljal uresničevanje namenske rabe
in realizacijo projektov v skladu s priloženimi poslovnimi
načrti upravičencev in prijavljenimi projekti. Spremljava
bo obsegala:
– kontrolo namenske porabe sredstev,
– spremljanje finančnega poslovanja upravičenca in
– spremljanje učinkov projektov.
2. RC Novo mesto bo spremljal in kontroliral izvajanje pogodbe s pomočjo pridobljene dokumentacije, ki jo
je dolžan predložiti prijavitelj, s komuniciranjem z lokalnimi in regionalnimi institucijami, s poslovnimi bankami
in z drugimi, ki lahko posredujejo relevantne informacije
in z ogledi na kraju samem.
4.6. Stroški povezani s kreditom in garancijo
RC Novo mesto za izdano garancijo Sklada in obdelavo vloge ne zaračunava nobenih stroškov. Banka
zaračuna stroške v zvezi z odobritvijo in vodenjem kredita v skladu z njeno poslovno politiko. S kreditom in
garancijo so povezani tudi stroški zavarovanja kredita po
pogojih banke in notarskega Sporazuma o zavarovanju
garancije. Stroške zavarovanja garancije krije prijavitelj.
5. Merila za ocenjevanje
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo
vloge in merila za ocenjevanje vlog).
Kriteriji za ocenjevanje po tem razpisu so:
I. Kadar se prijavitelj prijavlja za garancijo za kredit,
ki je namenjen 60 % oziroma več za obratna sredstva
A. Ocena podjetja in varnost:
– Velikost prijavitelja
– Socialno podjetje
– Bonitetna ocena
– Zaposleni podjetja
B. Finančni kazalniki
– (Kapital/obveznosti do virov sredstev)x100
– Kredit/čisti prihodki od prodaje
– Prosti kreditni limit/kredit
– Finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja
(EBITDA)
II. Kadar se prijavitelj prijavlja za garancijo za kredit, ki je namenjen 40 % ali več za investicijo v osnovna
sredstva
A. Ocena podjetja in varnost:
– Velikost prijavitelja
– Socialno podjetje
– Tržna naravnanost
– Razvojna naravnanost
– Usmerjenost v izvoz
– Delež lastnih sredstev v finančni strukturi
– Premoženje in možnost poplačila v primeru unovčitve garancije
– Bonitetna ocena
B. Ocena projekta:
– Namen in cilj projekta
– Vlaganje v tehnologijo
– Zaposleni podjetja
Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja
garancij po pravilu de minimis je 80, pogoj za dodelitev
garancije je zraven pozitivnega sklepa kreditno garancijskega odbora doseženih najmanj 30 točk.
6. Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Pravilnikom o delovanju regijskih garancijskih shem in v skladu
s Splošnimi pogoji poslovanja Sklada.
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2. Odpiranje vlog ni javno. Merilo za pravočasno
prispelo vlogo je poštni žig, odtisnjen na ovojnici, ki ne
sme biti kasnejši od 4. 4. 2018.
3. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami bodo
zavržene in jih RC Novo mesto ne bo obravnaval ter jih
bo vrnil prijaviteljem. V kolikor iz ovojnice ne bo razviden
naslov prijavitelja, bo RC Novo mesto vlogo vrnil prijavitelju na naslov, ki ga bo razbral iz vloge.
4. V kolikor sklep banke o odobrenem kreditu vlogi
še ni priložen, prijavitelj v vlogi opredeli banko, na katero
bo RC Novo mesto posredoval en izvod vloge za izdajo
sklepa o odobritvi kredita. RC Novo mesto bo dokončno
popolnost vloge zahteval po prejemu pozitivnega sklepa
banke o odobrenem kreditu.
5. Prijavitelje nepopolnih vlog bo strokovna služba
RC Novo mesto v roku 8 dni od odpiranja vloge pisno
pozvala k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.
6. Vloge, ki jih prijavitelji v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno
dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.
7. Prehitro in prepozno prispele vloge se zavržejo
in jih bo RC Novo mesto vrnil prijaviteljem.
8. Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh razpisnih pogojev
in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije ter niso
v skladu s predmetom in cilji razpisa, se kot neutemeljene zavrnejo. Če se to ugotovi po izdaji odločbe o izdaji
garancije, se pogodba ne podpiše, odločba pa se razveljavi. Po podpisu pogodbe je to razlog za odstop od
pogodbe o izdaji garancije, umik garancije ter odpoklic
depozita. Prijavitelj mora poravnati zakonsko določene
zamudne obresti za namensko vezan depozit za čas od
datuma sklenitve pogodbe do datuma vračila depozita.
9. Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so skladne z namenom in predmetom tega
javnega razpisa, bo strokovna služba RC Novo mesto
ocenila na podlagi meril za ocenjevanje. Izpolnjevanje
pogojev in meril mora izhajati iz celotne vloge, splošno
znanih dejstev in podatkov iz javnih evidenc. Poleg ocene in analize vloge strokovna služba RC Novo mesto pripravi tudi predlog sklepa za kreditno-garancijski odbor.
10. Vlogo obravnava kreditno-garancijski odbor
RGS JV SLO, ki na osnovi pozitivnega sklepa banke,
ocene projekta in predloga sklepa strokovne službe
RC Novo mesto, s sklepom odloči o odobritvi oziroma
neodobritvi garancije po predpisanem postopku. Kreditno-garancijski odbor RGS JV SLO se praviloma sestaja
enkrat mesečno oziroma po potrebi.
11. Direktor RC Novo mesto na podlagi sklepa kreditno-garancijskega odbora RGS JV SLO izda odločbo
o zavrženju ali zavrnitvi vloge in odločbo o dodelitvi
garancije najkasneje v roku 60 dni od datuma oddaje
vloge.
12. Zoper odločbo pritožba ni dovoljenja. Zoper
odločbo je možen upravni spor.
13. V primeru dodelitve garancije bodo upravičeni
prijavitelji pozvani, da najkasneje v 15 dneh od dokončnosti odločbe o odobritvi vloge podpišejo pogodbo
o izdaji garancije z vsebino, kot je razvidna iz vzorca,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in sporazum o zavarovanju garancije. Enostransko spreminjanje
v podpis predložene pogodbe ni dopustno. Nasprotno
pomeni, da med strankama ni potrebnega soglasja in se
šteje, da pogodba ni sklenjena. Rok za podpis pogodbe
se lahko podaljša s soglasjem RC Novo mesto, vendar
za največ 10 dni.
14. Na osnovi pogodbe o izdaji garancije bo sklad
upravičencu izdal garancijo.
15. Prijavitelj mora tudi ob podpisu pogodbe izpolnjevati vse razpisne pogoje.
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7. Zaupna narava dokumentacije
1. Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis,
so javni, razen tisti, ki jih prijavitelj posebej označi kot
poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko prijavitelj označi posamezen podatek oziroma del vloge.
2. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po
merilih javnega razpisa.
3. Člani strokovne komisije, strokovne službe in
druge pooblaščene osebe, ki sodelujejo pri izvedbi razpisa, se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne
in jih uporabili izključno za potrebe izvedbe razpisa.
4. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletni strani RC Novo
mesto.
8. Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev:
– je dolžan RC Novo mesto pred podpisom pogodbe o izdaji garancije pisno izjavo o morebitnih že
prejetih de minimis pomočeh (vključno z navedbo, pri
katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem
obdobju prejemnik še kandidiral za de minimis pomoč)
in drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste
upravičene stroške;
– se zavezuje prijavljen projekt izvesti po načelu
ekonomičnosti in mora RC Novo mesto oziroma s strani
RC Novo mesto pooblaščenim osebam, omogočiti preverjanje upravičenih stroškov ter drugi nadzor in spremljanje izvajanja pogodbe;
– mora RC Novo mesto obvestiti o vseh nameravanih statusnih spremembah (spremembah sedeža,
spremembe v dejavnostih …);
– mora zagotoviti, da terjatve do RC Novo mesto ne
bo odstopil tretji osebi;
– je kazensko in odškodninsko odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče
izjave v vlogi na javni razpis ali kasneje pri izstavitvi
zahtevkov za upravičene stroške.
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9. Zaprtje razpisa: z objavo tega razpisa, se zapre
Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji
JV Slovenija, objavljen v Uradnem listu RS, št. 67/15,
s spremembami v Uradnem listu RS, št. 28/16 ter 51/16.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Št. 603035-6/2017-1

Ob-2474/17

Na podlagi Pravilnika o postopku za imenovanje
v naziv predavatelja višje šole (Uradni list RS, št. 76/14)
objavljamo
razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne
šole za program Gozdarstvo in lovstvo
za naslednja predmetna področja:
– Gozdna ekologija
Skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04; 100/13)
ter z 92. in 96. členom 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) bo naziv predavatelj višje šole podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede:
– Delovne dobe – najmanj tri leta delovnih izkušenj.
– Vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni
list RS, št. 76/14 – Pravilnik o merilih za določitev vidnih
dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole).
– Izobrazbe (Pravilnik o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem
strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 35/11)).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
pošljite v 8 dneh na naslov: Šolski center Postojna, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna,
s pripisom »prijava na razpis«.
Šolski center Postojna
Višja strokovna šola
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Javne dražbe
Št. 478-23/2017-2

Ob-2468/17

Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela,
na podlagi 21. člena 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 Načrta
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela za
leto 2017, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela,
tel. 03/703-32-00, e-pošta: obcina.polzela@polzela.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. *3/2
(ID 2447830) stavbišče v izmeri 144 m2, *3/3 (ID 1827720)
stavbišče v izmeri 154 m2, 467/2 (ID 2401631) dvorišče
v izmeri 890 m2 in 467/6 (ID 5984274) dvorišče vse v
k.o. 993 Založe v skupni izmeri 1.570 m2 po izklicni ceni
75.000,00 EUR za celoto.
Predmet prodaje je stavbno zemljišče in grajena struktura masivno grajene, nenaseljene in nevseljive več kot
sto let stare stanovanjske hiše z delno zidanim in delno
lesenim gospodarskim poslopjem. Lokacija je osamela
v križišču lokalnih cest v Založah med Šempetrom in Polzelo, v urbanistično nezasnovani vaški stanovanjski soseski Založe na naslovu Založe 53 v Občini Polzela, lega
ravninska.
V veljavnem prostorskem planu je območje locirano
znotraj stavbnega zemljišča razpršene poselitve. Šteje se,
da imata objekta gradbeno dovoljenje po samem zakonu.
Na parceli je vodovodni in elektro priključek, šteje se, da
je plačan tudi komunalni prispevek za primer novogradnje
v enaki tlorisni zasnovi z enako neto tlorisno površino.
Pred začetkom javne dražbe je treba vplačati varščino
v višini 10 % izklicne cene. Varščina v višini 7.000,00 EUR
mora biti vplačana na R. št. 01373-0100004520.
III. Vrsta pravnega posla – prodaja nepremičnine:
pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
IV. Najnižji znesek višanja – najnižji znesek višanja
je 500,00 EUR.
V. Način in rok plačila – kupnina se plača v 30 dneh
po sklenitvi pogodbe.
VI. Kraj in čas javne dražbe – javna dražba bo potekala na Občini Polzela, Malteška c. 28, p. Polzela, v sejni
sobi v II. nadstropju, in sicer dne 18. 7. 2017 ob 11. uri.
VII. Pogoji javnega dražbe
– Dokumentacija dražiteljev mora vsebovati naslednje:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogojev – Obr. 1, objavljen
na spletni strani Občine Polzela
2. Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik
3. Dokazilo o plačani varščini
4. Kopijo osebnega dokumenta
– Dražitelji pošljejo zgoraj navedeno dokumentacijo
priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni
pisemski ovojnici z navedbo: »Dražba 478-59/2014 – ne

odpiraj« v sprejemno pisarno Občine Polzela, Malteška
c. 28, p. Polzela, najkasneje do 18. 7. 2017 do 10. ure.
– Predmetna nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno.
VIII. Postopek javne dražbe
(1) Javno dražbo vodi komisija oziroma oseba, ki jo za
to imenuje oziroma pooblasti župan.
(2) Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati
cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo,
in z njimi povezane osebe. Za povezano osebo se po tem
členu štejejo:
– oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo, ki
vodi javno dražbo, ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni
vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do drugega kolena, ali če je s članom komisije oziroma z osebo,
ki vodi javno dražbo, ali cenilcem v zakonu ali v svaštvu
do četrtega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza
prenehala ali ne;
– oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo,
ki vodi javno dražbo, ali cenilcem v odnosu skrbništva ali
posvojenca oziroma posvojitelja;
– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član
komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, ali cenilec,
tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije osebe, ki vodi javno
dražbo, ali cenilca.
(3) Izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma
vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od
udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred
tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je
bila izklicna trikrat. Ko je cena izklicna trikrat, oseba, ki
vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je
bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.
(4) Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna
dražba neuspešna.
(5) Občina Polzela lahko do sklenitve pravnega posla
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
IX. Sklenitev pogodbe:
1. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne
sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
3. Stroški davka na promet z nepremičnino ter notarski stroški bremenijo prodajalca. Kupec pridobi lastninsko
pravico na nepremičnini z vpisom le-te v zemljiško knjigo.
4. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh
od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na
način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto.
5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na
kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
X. Kontaktna oseba prodajalca: vsa pojasnila v zvezi
z javno dražbo in ogledom nepremičnin v času objave
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Polzela pri
Magdi Cilenšek, tel. 03/703-32-00.
Občina Polzela
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Razpisi delovnih mest
Ob-2462/17
Svet zavoda Zavoda za gluhe in naglušne Ljub
ljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa
št. 8/65-2017, sprejetega na 65. redni seji Sveta Zavoda
za gluhe in naglušne Ljubljana, dne 8. 6. 2017, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
organizacijske enote Srednja šola in dom
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in
posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 16/07, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
organizacijske enote Srednja šola in dom. Kandidat/-ka
mora imeti opravljeno III. stopnjo znanja slovenskega znakovnega jezika, in sicer znanje lahko pridobi v roku treh let.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predviden začetek dela 1. 1. 2018.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev: potrdila o izobrazbi, nazivu, opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez
ravnateljskega izpita, a ga mora opraviti v letu dni); potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat
ni v kazenskem postopku; potrdilo o znanju slovenskega
znakovnega jezika; program vodenja organizacijske enote
Srednja šola in dom; dosedanje delovne izkušnje in življenjepis. Navedeno pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet Zavoda za gluhe in naglušne
Ljubljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana, z oznako:
»Prijava na razpis za ravnatelja/-ico«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana
Su KS 55/2017-2

Ob-2466/17

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje
1 prosto mesto višjega sodnika
na Višjem sodišču v Celju
na civilno-gospodarsko pravnem področju
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto
na višjem sodišču (višji sodnik), določene v 11. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, mora
prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan
objave razpisa ni starejše od šest mesecev,

va,

– podatke o uspešnosti kandidata v času študija pra-

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če
ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da ni bil
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna
obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom
strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova
iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat izkaže
z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno
sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško
funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega
odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško
mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10. 2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu in v obrazcu
sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov
kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-2467/17
Na podlagi 112. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16) Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana,
razpisuje prosto delovno mesto
mladega raziskovalca
pri izbranem mentorju za leto 2017
na naslednjem raziskovalnem področju:
1. Matematika – eno prosto mesto – mentor:
– prof. dr. Sandi Klavžar.
Podrobnejše informacije o razpisnih pogojih so na
voljo na spletni strani www.imfm.si in na tel. 01/476-66-30.
Kandidati pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev do 14. 7. 2017
na naslov inštituta – z oznako »Razpis za mlade raziskovalce«.
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
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Druge objave
Št. 352-1/2017-DI/1

Ob-2464/17

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, objavlja na podlagi 35. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,
10/14, 58/16) in 22. člena v zvezi s tretjim odstavkom
2. člena 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, 76/15)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem v lasti
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
1. Predmet objave
Predmet objave je javno zbiranje ponudb za oddajo
v najem štirinajstih poslovnih prostorov (pisarn) v lasti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
cesta 24, Ljubljana (v nadaljevanju: najemodajalec).
Poslovne prostore, ki so predmet najema, najemodajalec oddaja v najem posamično za določen čas, in sicer
največ za obdobje petih let.
2. Razpisna dokumentacija: zainteresirani ponudnik
lahko brezplačno pridobi dokumentacijo javnega zbiranja
ponudb vključno z obrazci in prilogami v poslovnem času
najemodajalca po elektronski pošti tako, da to sporoči najemodajalcu na e-naslov vojko.breznik@zzzs.si in v vednost
jurij.ahacic@zzzs.si.
3. Dejavnost in obveznosti ponudnika
V poslovnih prostorih, ki so predmet najema, lahko
izbrani ponudnik oziroma najemojemalec izvaja le dejavnost, ki je primerljiva z dejavnostjo najemodajalca (pisarniška dejavnost). Ponudnik mora v ponudbi (Obrazec 2)
opisno navesti, kakšno dejavnost bo izvajal v prostorih
najemodajalca.
Izbrani ponudnik oziroma najemojemalec mora v celoti upoštevati poslovni čas najemodajalca in vsa ostala
določila, ki so vezana na poslovanje najemodajalca (hišni
red …). V nasprotnem primeru lahko najemodajalec prekine najemno pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom.
4. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 3. 7. 2017, do
10. ure.
Ponudnik lahko predloži ponudbo:
– po pošti na naslov najemodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000
Ljubljana, ali
– osebno na naslovu najemodajalca, glavna pisarna,
pritličje, soba 51.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v zapečateni ali
zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno:
– naziv in naslov najemodajalca,
– oznaka: »Ne odpiraj – ponudba za najem poslovnih
prostorov 2017«,
– naziv in naslov ponudnika.
5. Vsebina ponudbe
Ponudnik mora predložiti naslednjo ponudbeno dokumentacijo:
– obrazec Podatki o ponudniku (Obrazec 1)
Izpolnjen in podpisan s strani pooblaščene osebe
ponudnika.
– obrazec Ponudba (Obrazec 2)

Izpolnjen in podpisan s strani pooblaščene osebe
ponudnika.
– obrazec Izjava o sposobnosti in sprejemanju vseh
pogojev objave (Obrazec 3)
Izpolnjen in podpisan s strani pooblaščene osebe
ponudnika.
– obrazec Vzorec pogodbe (Obrazec 4)
Podpisan s strani pooblaščene osebe ponudnika.
6. Veljavnost ponudb: ponudba mora veljati najmanj
do 3. 8. 2017.
7. Ogled poslovnih prostorov: ogled poslovnih prostorov, ki so predmet objave, je možen v poslovnem času
Zavoda po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo, ki
je navedena v seznamu poslovnih prostorov (Priloga 1), ki
so predmet objave.
8. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 3. 7. 2017,
ob 11. uri, na sedežu najemodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljub
ljana, sejna soba 231/II (II. nadstropje).
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb najemodajalcu izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju je lahko original,
overjena ali neoverjena kopija. V slednjem primeru ima
najemodajalec pravico od ponudnika naknadno zahtevati
original ali overjeno kopijo na vpogled. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
9. Višina najemnine in izbira ponudnika
Najemodajalec v seznamu prostorov navaja izhodiščno višino najemnine pisarniških prostorov v evrih na kvadratni meter.
Ponudnik v obrazcu Ponudba (Obrazec 2), ki je sestavni del ponudbe, navede ponudbeno višino najemnine
v evrih na kvadratni meter, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine navedene v seznamu poslovnih prostorov
(Priloga 1) za posamezni poslovni prostor ter opisno navede, kakšno dejavnost bo izvajal v prostorih najemodajalca.
Najemodajalec si pridržuje pravico do pogajanj s ponudniki, ki bodo oddali ponudbo. Izbran bo ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo višino najemnine v evrih na kvadratni
meter za posamezni poslovni prostor.
Izbrani najemojemalec bo poleg najemnine za pisarniške prostore plačeval tudi:
– najemnino za pomožne prostore v souporabi ali
izključni uporabi in
– variabilni del najemnine v višini sorazmernega deleža materialnih stroškov, ki jih z uporabo pisarniških in
pomožnih prostorov povzroča najemojemalec.
10. Sklepanje najemne pogodbe: najemna pogodba
se sklepa za posamezni poslovni prostor največ za obdobje petih let in bo sklenjena v roku petnajst dni po opravljeni
izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Ustavitev postopka: najemodajalec lahko ustavi
postopek oddaje za posamezni poslovni prostor kadarkoli
do sklenitve najemne pogodbe za ta prostor.
12. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo postopka: Jure Ahačič, 01/30-77-503, 041/722-608, elektronski
naslov: jure.ahacic@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

OE Koper, Izpostava Piran

OE Novo mesto, Izpostava Črnomelj

OE Ljubljana, Izpostava Litija

OE Ljubljana, Izpostava Kočevje

OE Ljubljana, Izpostava Kočevje

OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

2

3

4

5

6

7

Sedež/Izpostava

1

Zap.
št.

Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika

Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika

Ljubljanska 23, Kočevje

Pisarniški prostor št. 31

Pisarniški prostor št. 30

Pisarniški prostor št. 13a

Pisarniški prostor št. 13

1. nadstropje

1. nadstropje

1. nadstropje

1. nadstropje

pritličje

pritličje

1. nadstropje

Etaža

15,00

12,00

8,30

16,55

43,00

51,82

19,56

Površina
v m²

Jože Pezdirc, 07 30 61 565,
07 36 91 145 joze.pezdirc@zzzs.si
Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si
Prvin Lavrič, 01 89 31 832,
prvin.lavric@zzzs.si
Prvin Lavrič, 01 89 31 832,
prvin.lavric@zzzs.si
Tatjana Žun, 01 75 55 214,
tatjana.zun@zzzs.si
Tatjana Žun, 01 75 55 214,
tatjana.zun@zzzs.si

9,00 €
6,00 €
6,00 €
7,00 €
7,00 €

Vesna Hrovatin Pečarič, 05 66 87 343,
vesna.hrovatin-pecaric@zzzs.si

Kontaktna oseba za ogled prostorov

8,00 €

11,68 €

IZHODIŠČNA
najemnina v
€/m²

Št.

Ljubljanska 23, Kočevje

Pisarniški prostor

Pisarniški prostor št. 8

Pisarniški prostor

Vrsta prostora
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Ponoviška cesta 3, Litija

Kolodvorska cesta 17,Črnomelj

Obala 114, Portorož

Naslov

Poslovni prostor

SEZNAM POSLOVNIH PROSTOROV

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, št. zadeve: 352-1/2017-DI/1,
objava v Ur. l. RS dne 16. 6. 2017.

NAJEMODAJALEC:

PRILOGA 1

Priloga: Seznam poslovnih prostorov
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OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

8

9

10

11

12

13

14

Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika

Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika

Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika

Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika

Pisarniški prostor št. 46

Pisarniški prostor št. 44

Pisarniški prostor št. 42

Pisarniški prostor št. 41

2. nadstropje

2. nadstropje

2. nadstropje

2. nadstropje

2. nadstropje

1. nadstropje

1. nadstropje

15,78

78,38

6,12

17,08

17,08

6,60

22,50

Tatjana Žun, 01 75 55 214,
tatjana.zun@zzzs.si
Tatjana Žun, 01 75 55 214,
tatjana.zun@zzzs.si
Tatjana Žun, 01 75 55 214,
tatjana.zun@zzzs.si
Tatjana Žun, 01 75 55 214,
tatjana.zun@zzzs.si
Tatjana Žun, 01 75 55 214,
tatjana.zun@zzzs.si
Tatjana Žun, 01 75 55 214,
tatjana.zun@zzzs.si
Tatjana Žun, 01 75 55 214,
tatjana.zun@zzzs.si

7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Št.

Pisarniški prostor št. 40

Pisarniški prostor št. 33

Pisarniški prostor št. 32
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Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika

Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika

Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika
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Št. 622-0001/2017-201

Ob-2459/17

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16),
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in
32/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 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 razglasitvi nepremičnih kulturnih in
zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2015)
in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo,
št. 16/2016), objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov
1. Naziv in sedež naročnika javnega poziva: Občina
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem.
2. Predmet poziva
Poziv velja za spomenike, zajete v Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov
na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 58/15).
Z obnovitvenimi deli se ne sme posegati v varovane
vrednote spomenikov, temveč posegi služijo ohranitvi
spomenikov v skladu z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 58/15).
Predmet poziva je sofinanciranje:
1. Večjih gradbenih posegov.
2. Investicijsko vzdrževalnih del.
3. Upravičeni stroški
Večji gradbeni posegi in investicijsko vzdrževalna
dela na kulturnih in zgodovinskih spomenikih
Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obrtniških
posegov za ohranjanje kulturno-varstvenih vsebin na
spomenikih, in sicer:
– stroški sanacije temeljev,
– stroški sanacije sten (zidovi),
– stroški sanacije stropov,
– stroški sanacije stopnišč,
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh –
kritin,
– stroški sanacije notranjih in zunanjih ometov (fasade),
– stroški sanacije stavbnega pohištva (okna, vrata),
– stroški sanacije stavbno-kleparskih elementov,
– stroški sanacije tlakov,
– stroški zamenjave vira ogrevanja,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo
ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti spomenika.
Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen
strošek, razen v primeru, ko je predlagatelj projekta
hkrati izvajalec predlaganih posegov in je davčni zavezanec.
Lastno delo oziroma lastni material brez računov ne
spada med upravičene stroške.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Predlagatelj sofinanciranja je lahko lastnik, solastnik ali upravljavec spomenika, ki leži na območju Občine Ravne na Koroškem. V primeru solastništva je
potrebno priložiti soglasje ostalih lastnikov, v primeru
upravljavca pa pogodbo o upravljanju ali kako drugo
dokazilo o pravici upravljanja.
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Obvezne priloge za prijavo:
a) Za sofinanciranje večjih gradbenih posegov:
– gradbeno dovoljenje,
– popis del z izvajalskim predračunom, skladnim
s tekstualnim opisom in grafičnimi prilogami.
b) Za sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del:
– fotografsko dokumentacijo s prikazom dejanskega stanja objekta pred in po obnovi,
– kulturno varstvene pogoje oziroma soglasje
ZVKD, OE Maribor,
– popis del z izvajalskim predračunom, skladnim
s tekstualnim opisom in grafičnimi prilogami.
Predlagatelji morajo imeti zagotovljena lastna sredstva v višini razlike med odobrenimi sredstvi iz občinskega proračuna in celotno višino upravičenih stroškov
projekta.
Po odobritvi sredstev ponudnik predloži zahtevek
z računom za opravljena dela in v primeru gradbenih del
potrdilo ZVKD, OE Maribor.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja 3-članska strokovna komisija za vodenje postopka javnega poziva za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov na področju
nepremične kulturne dediščine za leto 2017, ki jo imenuje župan Občine Ravne na Koroškem.
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge,
ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila
iz nadaljnjega postopka.
6. Merila in kriteriji za izbor
Večji gradbeni posegi in investicijsko vzdrževalna
dela na kulturnih in zgodovinskih spomenikih:
Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte do višine razpisanih sredstev. V primeru več hkratnih vlog se bodo sredstva delila glede na
sorazmerni delež višine upravičenih stroškov podanih
zahtevkov.
7. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev namenjenih za predmet poziva je 5.000 EUR.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2017.
9. Rok za prijavo: poziv je odprt do porabe vseh
razpoložljivih sredstev namenjenih za predmet poziva,
oziroma najkasneje do 15. 10. 2017.
10. Razpisna dokumentacija obsega:
– navodila za izdelavo prijave,
– višina razpisanih sredstev,
– vzorec pogodbe,
– prijavni obrazec s seznamom dokazil, ki so obvezna priloga k prijavi:
– obrazec »izjava o lastništvu«
– obrazec »soglasje solastnikov«,
– obrazec »za pravico upravljanja«
– obrazec »izjava o zagotovljenem sofinancerskem deležu«,
– kriteriji in merila za izbor,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi
sredstev in organa, ki odloča o pritožbi.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem vsak delovni dan.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi na spletni strani občine http://www.ravne.si.
11. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih
in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zaprte kuverte
morajo ponudniki oddati na naslov: Občina Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
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s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« ter označbo »Javni
poziv za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov
za leto 2017«.
Vloge morajo biti oddane na pošti s priporočeno
pošiljko ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem najkasneje do 15. 10. 2017.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime
in naslov predlagatelja.
Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali in jih bo komisija s sklepom zavrgla.
12. Podrobne informacije: podrobne informacije so
na voljo pri mag. Mariji Vrhovnik Čas na tel. 82-16-007,
e-mail: marija.vrhovnik@ravne.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo vsako sredo, do porabe razpisanih sredstev, zadnje odpiranje bo v primeru prejetih vlog
18. 10. 2017, v prostorih Občine Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu
razpisa obvestila s sklepom najkasneje v roku 30 dni po
oddaji popolne vloge.
Vloge se bodo odpirale in obravnavale v vrstnem
redu, po katerem so bile predložene.
Z izbranimi predlagatelji bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov.
Občina Ravne na Koroškem
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Evidence sindikatov
Št. 101-3/2017-0413-4

Ob-2357/17

Spremeni se ime sindikata Sindikat delavcev komunalnega in stanovanjskega gospodarstva Slovenije – Sindikat delavcev Stanovanjskega podjetja
d.o.o. Ravne na Koroškem, s sedežem na Ravnah na
Koroškem, Ob Suhi 19, tako, da se odslej glasi: Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, STANOVANJSKO PODJETJE RAVNE
NA KOROŠKEM, krajše ime: SKVNS Stanovanjsko
podjetje Ravne na Koroškem.
Sprememba imena sindikata je vpisana v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Ravne na Koroškem, pod zaporedno številko 49, dne 24. 5. 2017.
Št. 10102-1/2015-77

Ob-2408/17

Konfederacija slovenskih sindikatov, Trg svobode 26f, Slovenska Bistrica, se določi kot reprezentativni sindikat v poklicu »poklici za varovanje oseb in
premoženja, d.n.«.
Za Sindikat občinskih redarjev Slovenije se šteje,
da je reprezentativen v poklicu »poklici za varovanje
oseb in premoženja, d.n.«, ker je združen v Konfederacijo slovenskih sindikatov.
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-2465/17
Na podlagi določil drugega odstavka 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS,
št. 60/06, 110/09 in 77/11) objavljamo vabilo na
ustanovno skupščino
Zbornice za izobraževanje in razvoj slovenskih
in tujih podjetnikov
Zbornico za izobraževanje in razvoj slovenskih in
tujih podjetnikov ustanavljamo z namenom sodelovanja
in razvijanja poslovnih povezav med podjetniki (slovenskimi in tujimi), promoviranja in spodbujanja podjetništva
in investiranja v slovensko gospodarstvo in spodbujanja
dobrih gospodarskih odnosov med slovenskimi in tujimi
podjetji, ter izobraževanja in dviga podjetniške kulture
v Sloveniji.
Vse, ki bi želeli sodelovati v razvoju podjetništva
v Sloveniji, vabimo na ustanovno skupščino Zbornice za
izobraževanje in razvoj slovenskih in tujih podjetnikov.
Sestanek bo potekal dne 23. 6. 2017 od 10. do
13.30, v sejni sobi podjetja PROEVENT d.o.o., na naslovu Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana.
Predvideni dnevni red:
1. Uvodni nagovor in kratka predstavitev
2. Sprejem statuta in razprava
3. Izvolitev organov Zbornice
4. Razno.
K sodelovanju in članstvu so vabljeni vsi, ki bi želeli aktivno sodelovati pri uresničevanju ciljev in nalog
Zbornice.
Vljudno vas prosimo, da udeležbo na ustanovni
skupščini potrdite do 20. 6. 2017 na elektronski naslov:
janez.levec@proevent.si.
Pobudnik za ustanovitev Zbornice za izobraževanje
in razvoj slovenskih in tujih podjetnikov.
Proevent d.o.o.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 19050/2016

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
Os-2406/17

Izvršitelj v Grosupljem, Zoran Kuret Marolt, Kolodvorska cesta 2, Grosuplje, je v izvršilni zadevi Okrajnega
sodišča v Kočevju VL 19050/2016 (pristopljeni k vodilni
izvršilni zadevi VL 45512/2008) upnika Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 11a,
Ribnica, zoper dolžnika Draga Pogorelec, Trg 25. maja
1, Sodražica, zaradi izterjave 824,77 EUR, 18. 4. 2016
opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, in sicer stanovanja št. 8, v stavbi št. 188, k.o.
1619 – Sodražica, v izmeri 31,90 m2, v III. nadstropju
stanovanjskega bloka na naslovu Trg 25. maja 1, Sodražica.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 30. 5. 2017
Z 120/2017

Os-2177/17

Na podlagi sklepa o zavarovanju tukajšnjega sodišča Z 120/2017 z dne 20. 3. 2017 je izvršitelj Bojan Miletič z dnem 14. 4. 2017 opravil rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja št. 2, v izmeri
94,7 m2, v II. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Sodna ulica 25, Maribor, št. stavbe 1700, stoječi na parc.
št. 1782, k.o. 657-Maribor Grad, last dolžnika Livdim
Fejzuli, Sodna ulica 25, Maribor, v korist upnice Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, Ulica škofa Maksimiljana Držečnika 6, Maribor,
v zavarovanje denarne terjatve 48.551,17 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 4. 2017
VL 53266/2015

Os-2313/17

Izvršiteljica Simona Erlač, Ulica Heroja Šlandra 13,
Maribor, je dne 9. 5. 2017 s pričetkom ob 11. uri, v zadevi VL 28821/2016, VL 42464/2016, VL 53266/2015
in VL 85765/2016, Okrajno sodišče v Mariboru, Cafova ulica 1, 2508 Maribor, zoper dolžnika Marguč Erik,
Prešernova 10, 2000 Maribor, za upnika Njivar Erna,
Prešernova 10, 2000 Maribor in ostali, ter upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor, v kraju
Prešernova 10, 2000 Maribor, pri dolžniku, ob prisotnosti
1. Simona Erlač, izvršiteljica, 2. Bojan rodi, pomočnik
izvršitelja, 3. Erik Marguč, dolžnik, opravila rubež nepremičnin: nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
in sicer 2-sobno stanovanje št. 22 v izmeri 63,04 m2,
v VIII. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru,
Prešernova 10, stoječi na parc. št. 1005/1 k.o. Maribor
Grad, ki je v lasti dolžnika.
Zarubljena nepremičnina obsega: predsobo 5,6 m2,
spalnico 13 m2, dnevno sobo 18,5 m2, kopalnico + WC
4 m2, kuhinjo + jedilnico 9,1 m2, balkon 14,6 m2, kleti
3,3 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 5. 2017

VL 31094/2017

Os-2323/17

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Benjamin Pačnik, po odv. odvetnik Alen
Naglič, Mestni trg 10a, Slovenske Konjice, proti dolžniku: Dijana Stago, Vrazova ulica 58, Maribor; Francesco
Stago, Max Strasse 33, Salzburg, ki ga zastopa zač.
zast. Odvetniška pisarna Tomažič d.o.o., Cankarjeva
ulica 8, Maribor, zaradi izterjave 253,59 EUR, sklenilo:
Dolžniku Francescu Stago, Max Strasse 33, Salzburg, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Uroš Tomažič, Cankarjeva ulica 8, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika Francesca
Stago 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 18. 5. 2017
2522 I 1449/2016

Os-2361/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljub
ljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno pravobranilstvo
Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper
dolžnico Dragico Kapular, V Dovjež 28, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 27.637,05 EUR s pp, 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,
1310 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 22. 5. 2017

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 321/2015

Os-2112/17

Zapuščinska zadeva; po pok. Štefanu Mundjarju,
sinu Vinka Goričanca, roj. 18. 9. 1931, nazadnje stanujoč v Kopru, Partizanska ulica 2d, ki je umrl dne 10. 5.
2015.
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Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve
za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 4. 2017
D 82/2015

Os-2090/17

V zapuščinski zadevi po pokojnem Francu Bitencu,
rojenem 14. 2. 1944, umrlem 25. 4. 2015, nazadnje stanujočem Gubčeva ulica 5, Lenart v Slov. goricah, gre za
zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena
Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča,
da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva
objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to
zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za
začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi
zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine
brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 14. 4. 2017
D 132/2015

Os-2091/17

V zapuščinski zadevi po pokojnem Janezu Kurbusu,
rojenem 4. 3. 1960, umrlem 20. 6. 2015, nazadnje stanujočem Zgornja Voličina 75/a, Voličina, gre za zapuščino
brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena
Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča,
da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva
objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to
zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za
začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi
zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine

brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 13. 4. 2017
D 190/2015

Os-2092/17

V zapuščinski zadevi po pokojnem Danijelu Fekonji,
rojenem 14. 8. 1990, umrlem 30. 10. 2015, nazadnje stanujočem Osek 9/a, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, gre
za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena
Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča,
da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva
objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to
zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za
začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi
zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine
brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 14. 4. 2017
IV D 2491/2016

Os-2182/17

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Marjanu Židanu, roj. 28. 12. 1921,
umrlem 22. 12. 2001, nazadnje stan. Hammergraben 10,
Schramberg, Nemčija.
Po podatkih, s katerimi sodišče razpolaga, zapustnik
oporoke ni napravil. Sodišču ni poznan nihče od zakonitih
dedičev po zapustniku.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da bi bili lahko poklicani k dedovanju po zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2017
II D 1835/2015

Os-1481/17

V zapuščinski zadevi po pok. Neđu Mijatoviću, rojenem 16. 7. 1952, umrlem 16. 6. 2015, nazadnje stanujočem Štrekljeva ulica 24, Maribor, gre za zapuščino
brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
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šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 2017
I D 1346/2016; Okrajno sodišče v Mariboru Os-2157/17
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru po dne 8. 5. 1978 umrli Justini
Dobnik, roj. 23. 9. 1907, drž. SFRJ, upokojenki, vdovi,
nazadnje stan. Bezena 57, Ruše, pridejo v poštev kot
dediči po zapustnici tudi:
– potomci zap. sina Jožefa Perca, roj. 1937, neznanih imen in naslovov,
– zap. hči Marija Ameti, roj. 1929, ki po podatkih
sodišča živi nekje v Nemčiji oziroma njeni potomci neznanih imen in naslovov,
– potomci zap. hčere Justine Pravdič neznanih
imen in naslovov.
Sodišče zato poziva potomce zap. sina Jožefa Perca neznanih imen in naslovov, zap. hči Marijo Ameti, ki
po podatkih sodišča živi nekje v Nemčiji oziroma njene
potomce neznanih imen in naslovov, potomce zap. hčere Justine Pravdič neznanih imen in naslovov ter vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave oklica na oglasni deski
sodišča, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2017
D 581/2016

Os-2180/17

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Andreju Vidmarju, rojenem 28. 11.
1905, umrlem 21. 2. 1945, nazadnje stanujočem Hinje
25, Hinje, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Andreju
Vidmarju, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri
skrbniku za poseben primer Center za socialno delo
Novo mesto, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od
dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 3. 5. 2017
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Os-2343/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 28. 11. 1953 umrli Mencinger Marjeti, rojeni dne
14. 7. 1870, nazadnje stanujoči Ribno 55, Bled, in sicer
glede premoženja, ki je bilo vrnjeno zapustnici kot članici
Agrarne skupnosti Ribno in Agrarne skupnosti Ribenska
in Grofova planina.
Sodišču niso poznani vsi podatki vseh zapustničinih otrok oziroma njihovih potomcev, da bi jih pozvalo,
da podajo dedno izjavo glede izplačila nujnega deleža
v denarju.
Potomce zapustnice oziroma njene vnuke pozivamo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo
tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 23. 5. 2017
D 54/2015

Os-2200/17

Pred naslovnim sodišče teče zapuščinski postopek
po pokojnem Francu Kracina, sin Antona, rojen 7. 9.
1946, z zadnjim prebivališčem na naslovu Logje 3, Kobarid, ki je umrl dne 3. 3. 2015.
V njegovo zapuščino sodijo tudi nepremičnine glede Agrarne skupnosti Logje-Robedišče, v skupni lasti,
in sicer:
– parc. št. 327/1, 327/28, 340/2, 547/3, 327/3, 128,
139, 475, 524/4, 524/5, 525/6, 525/7, 525/8, 526, 524/7,
524/8, 524/9, vse k.o. 2215 Robedišče;
– parc. št. 1870/1, 2707/6, 2297/3, 2705, 1471,
1514/2, 1644/1, 1644/2, 1644/3, 1644/4, 1644/5, 1976/3,
2888/2, 2978, 3100/1, 4246/52, 4250, 4268/1, 4268/2,
4364/1, 4404/1, 4406, 4407, 1639, 1640, 1645, 2016,
2020, 2359, 2360, 2888/1, 2888/3, 2889/1, 2889/2,
2890, 2895/2, 2974, 2976, 2977, 3094, 3100/2, 4258/1,
4261, 4290/2, 4364/3, 4364/4, 4364/5, 4364/6, 4365,
4258/2, 1870/2, 2297/1, 4246/55, 4257/4, 4257/5,
4257/6, 4257/7, 4257/8, 4405/3, 4405/4, 4405/5, 4405/6,
4405/7, 4405/8, vse k.o. 2216 Logje.
V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zakonu poklicani dediči tretjega dednega reda, pri čemer pa
sodišče nima podatkov o vseh dedičih.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico
do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica ne
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo dedičem, ki so sodišču znani.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 4. 5. 2017

Oklici pogrešanih
N 41/2017

Os-2319/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek za
razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo: Ivan
Hrovatin, pok. Andreja, z zadnjim znanim bivališčem
v Trstu, Via dell` Istria 74/29.
Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane osebe, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh
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mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 5. 2017
N 25/2014

Os-2389/17

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na predlog predlagateljice Marije Smej, Štefana Kovača 9, Odranci, v teku
postopek za razglasitev za mrtvo pogrešano Marto Perič, roj. Krampač, rojeno 8. 5. 1905 v Trnju 94, očetu Janosu Krampacs in materi Mariji roj. Hozian, po podatkih
spisa nazadnje stanujočo v Franciji, 5 rue I, S. Roussean Aignies 62590.
Pogrešano se poziva, da se oglasi. Vsi drugi, ki kaj
vedo o njenem življenju, naj to javijo Okrajnemu sodišču
v Lendavi v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, sicer
bo sodišče po preteku tega roka pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 30. 5. 2017

Kolektivni delovni spori
X Pd 1363/2016

Os-2461/17

Delovno in socialno sodišče je v kolektivnem delovnem sporu predlagatelja: Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska zbornica, Dimičeva 13, Ljubljana, ter
stranskih intervientov na strani predlagatelja: 1. Primorske novice, d.o.o., Ulica osvobodilne fronte 12, Koper,
2. Delo, d.d., Dunajska 5, Ljubljana, 3. Časnik Večer,
d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, Maribor, 4. RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, in nasprotnega udeleženca: Sindikat novinarjev Slovenije, Wolfova 8, Ljub
ljana, dne 26. 1. 2017 razsodilo:
Kolektivna pogodba za poklicne novinarje od 6. 5.
2009 dalje ne velja za GZS-Medijsko zbornico, ki je
pravni naslednik Združenja za tisk in medije, in za ČZP
Večer, d.d., Maribor, ČZP Primorske novice, Koper, in
Delo, d.d., Ljubljana.
Zavrne se, kar predlagatelj zahteva več ali drugače,
to je ugotovitev, da kolektivna pogodba ne velja za člane
takratnega podpisnika Združenja za tisk in medije, sedaj
njenega pravnega naslednika GZS-Medijske zbornice
in za ČZP Večer, d.d., Maribor, ČZP Primorske novice,
Koper in Delo, d.d., Ljubljana, za čas od 1. 9. 1998 do
5. 5. 2009.
Sodba je postala pravnomočna 4. 5. 2017.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2017

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

30 / 16. 6. 2017 /

Stran

1575

Preklici
Spričevala preklicujejo
Ajazaj Ahmet, Krajnčičeva 4, Maribor, certifikat NPK
Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-07/2718, veljaven od 17. 12. 2007, izdan pri ŠC Celje, leta 2007.
gng-337990
Čeh Horvat Janja, Rabelčja vas 25d, Ptuj, diplomo
št. D04284, izdano na ime Janja Čeh, izdajatelj Univerza
v Mariboru, leto izdaje 2005. gno-337957

Drugo preklicujejo
BOJANA HOČEVAR FRANTAR – ODVETNICA,
Prešernova cesta 10, Ljubljana, odvetniško izkaznico,
št. 3860-827765, izdajatelj Odvetniška zbornica Slovenije, veljavnost do 30. 6. 2031. gnr-337979
CODOGNOTTO d.o.o., Mirce 23, Ajdovščina, izvod
licence, št. GE007822/05791/015, za tovorno vozilo, reg.
št. GOST124, veljavnost do 27. 3. 2020. gnp-337956
DEJNA d.o.o., Gornja Bistrica 54, Črenšovci, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500018286003, izdal
Cetis Celje, d.d., na ime Pajo Poljaković. gnl-337960
Dolnov, d.o.o., Šuceva 23, Kranj, licenco za nepremičninskega posrednika, št. 0225102219, izdano na ime
Marjana Vučenović. gnu-337976
Durakovič Goran, Jurčičeva 10, Višnja Gora, odločbo o izbrisu čolna IZ-2641, št. 3734-25-140/2013/1,
izdala Uprava RS za pomorstvo, 11. 7. 2013, na ime
Tomaž Mišjak. gnr-337954
EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
potrdilo za voznike, št. 014399/RB72-2-3727/2016, izdano na ime Rasim Kucalović, veljavno od 15. 9. 2016
do 31. 8. 2019, izdala Obrtno podjetniška zbornica, leta
2016. gni-337988
EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
izvod licence, št. 014399/016, za vozilo Renault, registrska št. CE ED-047, veljavno do 7. 9. 2021, izdajatelj:
Obrtno podjetniška zbornica. gnh-337989
GEA TIM d.o.o., Šmartinska cesta 28, Ljubljana,
izvod licence, št. G006625/03773/002, za vozilo VW
Passat, reg. št. LJ GL849, izdano na Gea Taxi d.o.o..
gnn-337958
GGP, D.O.O., Vojkova ul. 9, Postojna, potrdilo za
voznika, št. 654, izdano na ime Pero Trivunčević, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije, veljavnost od
15. 3. 2013 do 29. 11. 2017. gnp-337981
GGP, D.O.O., Vojkova ul. 9, Postojna, potrdilo za
voznika, št. 16372, izdano na ime Mile Lukić, izdajatelj
Gospodarska zbornica Slovenije, veljavnost od 24. 4.
2016 do 29. 11. 2017. gno-337982
GGP, D.O.O., Vojkova ul. 9, Postojna, potrdilo za
voznika, št. 13082, izdano na ime Goran Marković, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije, veljavnost od
18. 9. 2015 do 29. 11. 2017. gnn-337983
GGP, D.O.O., Vojkova ul. 9, Postojna, potrdilo za
voznika, št. 18146, izdano na ime Danijel Gavrić, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije, veljavnost od 4. 8.
2016 do 14. 6. 2017. gnm-337984

Hočevar Anja, Mavsarjeva cesta 80, Notranje Gorice, potrdilo o vpisu v register, št. 590, izdano na ime
Balonarsko društvo Uranos, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 2010. gnq-337955
HOTELI IN TURIZEM ROGAŠKA d.o.o., Dunajska cesta 107, Ljub
ljana, izvod licence, št.
G000497/05414/002, za vozilo Mercedes-Benz Viano, reg. št. MB-RE-545, veljavnost do 13. 11. 2018.
gne-337967
Koce Andrej, Vatovčeva 1, Koper – Capodistria, izkaznica vojnega veterana, št. 1301, izdajatelj Upravna
enota Koper. gnm-337959
Kos Nika, Bišče 45, Domžale, dijaško izkaznico,
izdala Gimnazija Bežigrad. gnj-337987
MATJAŽ ŠERJAK S.P., Trg svobode 5, Sevnica, potrdilo za voznika, št. 011020/AD57-2-814/2013, izdano
na ime Mušić Esad, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, veljavnost do 28. 2. 2014. gnd-337968
MATJAŽ ŠERJAK S.P., Trg svobode 5, Sevnica,
potrdilo za voznika, št. 011020/SŠD57-3-2958/2013,
izdano na ime Bečić Mersed, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, veljavnost do 27. 6. 2016.
gnc-337969
MATJAŽ ŠERJAK S.P., Trg svobode 5, Sevnica,
potrdilo za voznika, št. 011020/BGD57-2-2514/2012,
izdano na ime Vasić Nedeljko, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, veljavnost do 3. 4. 2014.
gnb-337970
Memqaj Fatlind, ŠC Celje, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št.
IZO-08/3915, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje
2008. gnq-337980
MIKLIČ JOŽE S.P., Dolenja vas pri Temenici 2, Šentvid pri Stični, potrdilo za voznika,
št. 012048/SŠD19-2-260/2015, izdano na ime Arsenović Davor, veljavnost od 16. 1. 2015 do 19. 1. 2016.
gnk-337961
MIKLIČ JOŽE S.P., Dolenja vas pri Temenici 2, Šentvid pri Stični, potrdilo za voznika,
št. 012048/SŠD19-2-1504/2016, izdano na ime Boyila
Mykhaylo, veljavnost od 4. 4. 2016 do 28. 5. 2016.
gnj-337962
MIKLIČ JOŽE S.P., Dolenja vas pri Temenici 2, Šentvid pri Stični, potrdilo za voznika,
št. 012048/SŠD19-2-4047/2013, izdano na ime Simić
Milenko, veljavnost od 1. 10. 2013 do 30. 12. 2013.
gni-337963
MIKLIČ JOŽE S.P., Dolenja vas pri Temenici 2, Šentvid pri Stični, potrdilo za voznika,
št. 012048/AĆ19-2-2404/2013, izdano na ime Tubić Petar, veljavnost od 20. 5. 2013 do 4. 11. 2013. gnh-337964
SKI & SEA, d.o.o., Ob Savinji 12, Polzela, odločba o izbrisu plovila označbe IZ-3002,
št. 3734-25-149/2014/1, izdajatelj URSP – Izpostava
Izola, leto izdaje 2014. gnl-337985
SREČKO ŽALAR s.p., Ivenca 26, Vojnik, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500017046021, izdal Cetis
Celje d.d., na ime Žalar Srečko. gns-337978
ŠMARJETRANS CVETKO JEZOVŠEK, d.o.o.,
Obrtniška ulica 10, Šmarje pri Jelšah, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012909006, izdano na ime
Bedeković Željko, izdal Cetis Celje. gnk-337986
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Šmidhofer Slavica, Falska c. 120, Ruše, licenco
nepremičninski posrednik, št. 0119501197. gnf-337966
TJs d.o.o., Pot Draga Jakopiča 6, Ljubljana-Črnuče,
izvod licence, št. G0003739/06559/812/001, za vozilo
reg. št. LJ396UR. gnz-337971
TJs d.o.o., Pot Draga Jakopiča 6, Ljubljana-Črnuče,
izvod licence, št. G0003739/06559/812/006, za vozilo
reg. št. PORE475. gny-337972
TJs d.o.o., Pot Draga Jakopiča 6, Ljubljana-Črnuče,
izvod licence, št. G0003739/06559/812/007, za vozilo
reg. št. POUP586. gnx-337973
TJs d.o.o., Pot Draga Jakopiča 6, Ljubljana-Črnuče,
izvod licence, št. G0003739/06559/812/008, za vozilo
reg. št. POHN138. gnw-337974
TJs d.o.o., Pot Draga Jakopiča 6, Ljubljana-Črnuče,
izvod licence, št. G0003739/06559/812/009, za vozilo
reg. št. POCF219. gnv-337975
TOKI SPED d.o.o., Cesta Dolomitskega odreda
10, Ljubljana, izvod licence, št. GE007562/07224/001,
za vozilo reg. št. CEAC-548, veljavnost do 21. 7. 2020.
gnx-337977
VIGA TT d.o.o., Naselje Borisa Kidriča 4, Metlika,
izvod licence, št. GE007696/05972/005, za vozilo WDB9340321L564573, reg. št. NM DE-551, veljavnost do
25. 11. 2020. gng-337965
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