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Javni razpisi
Ob-3104/17
Obvestilo
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za (so)financiranje
projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije v letih 2018 in 2019 – oznaka
razpisa JR-Promocija SJ-2018–2019.
Predmeta razpisa sta:
– Promocija jezikovnih virov in tehnologij in
– Izvedba projekta Wikivir, Slovensko leposlovje
na spletu.
Izbrane projekte bodo izvajalci izvedli v letih 2018
in 2019.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za dvoletni razpis, je 139.576,00 evrov.
Razpis bo trajal od 29. 9. do 30. 10. 2017.
Besedilo javnega razpisa bo 29. 9. 2017 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Ministrstvo za kulturo
Št. 8020-6/2016-25

Ob-3095/17

Slovenski regionalno razvojni sklad zapira Javni
razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in
srednje velika podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Pomurju, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 24
z dne 1. 4. 2016 (Ob-1841/16).
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 8020-7/2016-23

Ob-3096/17

Slovenski regionalno razvojni sklad zapira Javni
razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in
srednje velika podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Zasavju, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 24
z dne 1. 4. 2016 (Ob-1845/16).
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 3310-39/2017/3

Ob-3082/17

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna
sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS,
št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17 in 40/17 – popr.),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba);

– 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), zadnjič spremenjene
z Uredbo (EU) 2017/1199 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 4. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev
dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele
naravne (UL L št. 176 z dne 7. 7. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013,
str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/825
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017
o vzpostavitvi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013 (UL L št. 129
z dne 19. 5. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU)
št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013
o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU)
št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12);
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– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES)
št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES)
št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549),
zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in
zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo
v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije
(EU) št. 543/2011 (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 4), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227
z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015
o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 glede
prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 7);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev
ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za
neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48),
zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema,
pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za
razvoj podeželja in navzkrižno (UL L št. 107 z dne 25. 4.
2017, str. 1);
– Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem
in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive
z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7.
2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU)
št. 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe
(EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za
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kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme
regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014,
kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156
z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
702/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku
navedene uredbe (UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014
z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi
za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227
z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1242 z dne 10. julija 2017
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim
in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 178 z dne 11. 7. 2017, str. 4),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU) in
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim
z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016)8717 z dne
13. decembra 2016 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849, (v nadaljnjem besedilu:
PRP 2014–2020) in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja
podeželja (http://www.program-podezelja.si), objavlja
javni razpis
za operacijo ureditev gozdne infrastrukture
iz PRP 2014-2020 za leto 2017

I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Shema državne pomoči:
Razpisana sredstva:

Vrsta javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih
cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.
Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske
proizvode in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014-2020, vodi se pod
identifikacijsko številko SA.44057(2016/XA)
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.000.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:
– 2.250.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU
– 750.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
Zaprti
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Začetek vnosa vlog
Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture za leto 2017 (v nadaljnjem
in zaključek javnega razpisa: besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 10. 2017 do vključno
10. 1. 2018 do 24. ure.
Obdobje upravičenosti
V skladu z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali
stroškov:
po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani
s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zahtevka
za izplačilo sredstev.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 29. 9. 2020.
Cilj operacije:
Ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.
Informacije o razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS)
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

II. Predmet podpore
1. Podpora je v skladu s 66. členom Uredbe namenjena naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih
cest in gozdnih vlak (v nadaljnjem besedilu: gozdna
infrastruktura) ter pripravo gozdnih vlak.
2. Podpora se v skladu s 4. členom Uredbe zagotavlja iz podukrepa Podpora za naložbe v infrastrukturo,
povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem
kmetijstva in gozdarstva, in sicer iz operacije ureditev
gozdne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: operacija).
III. Upravičenec
V skladu s 67. členom Uredbe je upravičenec do
podpore iz te operacije:
– lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;
– lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede naložba v gozdno
infrastrukturo;
– agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih
skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se naložba v gozdno infrastrukturo
izvede na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma v skupni
lastnini članov agrarnih skupnosti.
IV. Pogoji za pridobitev podpore
1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob
oddaji vloge na javni razpis (v skladu s 100. in 101. členom Uredbe)
1. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo v skladu
z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
2. Vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 6. člena
Uredbe 702/2014/EU pred datumom vložitve vloge na
javni razpis ne sme začeti z izvajanjem naložbe. V skladu s 25. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU se za začetek izvajanja naložbe šteje začetek izvajanja projekta ali
dejavnosti. Začetek izvajanja projekta ali dejavnosti pomeni bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo
za naročilo opreme ali uporabo storitev ali vsako drugo
zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati, kar nastopi prej. Pripravljalna dela, kot je
pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij izvedljivosti,
se ne štejejo za začetek izvajanja projekta ali dejavnosti.
3. Vlagatelj ne sme biti izključen iz prejemanja
podpore v skladu s tretjim in petim odstavkom 57. člena
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in

90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem besedilu: ZKmet-1C).
4. Če je vlagatelj fizična oseba, mora biti lastnik
gozda na ozemlju Republike Slovenije.
5. Vlagatelj mora imeti poravnane vse davčne obveznosti do države.
6. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih nalogov za
izterjavo, izdanih s strani Evropske komisije v skladu
s petim odstavkom 1. člena Uredbe 702/2014/EU.
7. Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja,
prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne
likvidacije ali izbrisa iz registra.
8. Če je vlagatelj fizična oseba, razen samostojni
podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju.
9. Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ne sme biti v težavah v skladu
s 14. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU, 15. točko pod
(35) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje ter
podpoglavjem 2.2 drugega poglavja Smernic o državni
pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih
podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1).
10. Vlagatelj ni upravičen do stroška davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), razen če
priloži izjavo, da DDV ni izterljiv v skladu s predpisi, ki
urejajo DDV:
– vlagatelj, katerega kmečko gospodinjstvo je iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
identificirano za namene DDV oziroma se lahko po predpisih o DDV prostovoljno identificira za namene DDV,
do povračila stroška DDV ni upravičen, če ima kmečko
gospodinjstvo pravico do odbitka DDV v skladu s predpisi o DDV;
– vlagatelj, ki opravlja dopolnilno dejavnost na kmetiji oziroma drugo kmetijsko dejavnost in je v zvezi s temi
dejavnostmi identificiran za namene DDV oziroma se
lahko po predpisih o DDV prostovoljno identificira za
namene DDV, do povračila stroška DDV ni upravičen;
– vlagatelj, katerega kmečko gospodinjstvo preko predstavnika kmečkega gospodinjstva izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do pavšalnega nadomestila
v skladu s predpisi, ki urejajo DDV, do povračila stroška
DDV ni upravičen;
– vlagatelj, ki po predpisih o DDV nima možnosti pravice do odbitka DDV, lahko uveljavlja DDV kot
upravičen strošek, če poda ustrezno izjavo iz Priloge 4
prijavnega obrazca.

Stran

2268 /

Št.

54 / 29. 9. 2017

11. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih
sredstev odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12,
90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
12. Iz dokumentov, priloženih vlogi na javni razpis,
mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije.
13. Vlagatelj za naložbe nad 200.000 eurov priznane vrednosti ob vlogi na javni razpis izkaže zaprtost
finančne konstrukcije z izjavo banke.
14. Občina izkaže zaprtost finančne konstrukcije
z rezervacijo finančnih sredstev v njenem proračunu za
čas trajanja naložbe.
15. Javni zavodi zaprtost finančne konstrukcije izkazujejo s sklepom sveta zavoda ali sklepom pristojnega
organa občine, s katerim je bil potrjen finančni načrt in
program dela javnega zavoda za leto objave javnega
razpisa, iz katerega mora biti razvidna rezervacija finančnih sredstev za namen izvedbe naložbe, za katero
se javni zavod prijavlja na javni razpis.
16. Nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba
v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje,
ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu.
17. Dokumentacija in druga dokazila se morajo
glasiti na vlagatelja.
18. Vlagatelj mora v vlogi na javni razpis opredeliti
datum vlaganja zahtevka za izplačilo sredstev.
19. Vlagatelj mora glede izpolnjevanja obveznosti
iz 5. do 9. točke tega podpoglavja predložiti izjavo iz
Priloge 1 prijavnega obrazca.
20. Vlagatelj mora predložiti izjavo o velikosti podjetja iz Priloge 3 prijavnega obrazca skladno z merili iz
Priloge I k Uredbi 702/2014/EU.
21. Vlagatelj mora vlogi na javni razpis priložiti izjavo, da pred vložitvijo vloge na javni razpis ni začel z deli
v okviru naložbe.
22. Če je naložba poseg v okolje v skladu s predpisom, ki ureja posege v okolje, mora upravičenec pridobiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek
presoje vplivov na okolje ni potreben. Šteje se, da je
pogoj izpolnjen, če je bilo upravičencu najpozneje v treh
mesecih po datumu zaprtja javnega razpisa izdano okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje
vplivov na okolje ni potreben.
2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob oddaji vloge
Upravičenec mora v skladu z 69. členom Uredbe
izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
1. naložba se lahko izvaja na območjih, na katerih
dejanska odprtost z gozdnimi prometnicami po izvedeni
naložbi ne presega optimalne odprtosti, ki znaša:
a) za gozdne ceste 27,6 m/ha,
b) za gozdne vlake:
– kraški svet 180 m/ha,
– gričevnat svet 150 m/ha,
– alpski svet 130 m/ha;
2. dejanska odprtost iz prejšnje točke mora biti razvidna iz elaborata v skladu s predpisom, ki ureja gozdne
prometnice;
3. če gre za gradnjo gozdne ceste, mora biti izdelan
elaborat ničelnic v skladu s predpisom, ki ureja gozdne
prometnice, pri čemer mora biti gradnja gozdne ceste
skladna z omejitvami in pogoji iz gozdnogospodarskega načrta;
4. rekonstrukcija gozdne ceste mora biti skladna
z omejitvami in pogoji iz gozdnogospodarskega načrta;
5. če gre za gradnjo ali pripravo gozdne vlake,
mora biti izdelan elaborat vlak v skladu s predpisom, ki
ureja gozdne prometnice, pri čemer mora biti gradnja ali
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priprava gozdne vlake skladna z omejitvami in pogoji iz
tehnološkega dela gozdnogojitvenega načrta;
6. rekonstrukcija gozdne vlake mora biti skladna
z omejitvami in pogoji iz tehnološkega dela gozdnogojitvenega načrta;
7. pridobiti mora overjena soglasja lastnikov gozdov
v skladu s sedmim odstavkom 37. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13,
101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in
77/16; v nadaljnjem besedilu: ZG) oziroma odločbe ZGS
v skladu z osmim odstavkom 37. člena ZG;
8. predložen mora biti izračun zmanjšanja stroškov
gospodarjenja z gozdom za posamezno gozdno cesto
ali vlako, ki ga izdela ZGS;
9. pridobljena morajo biti soglasja v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo gozdnih prometnic, prostor, varstvo
kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo okolja in
področje voda;
10. če je upravičenec občina ali združenje občin,
mora biti ureditev gozdne infrastrukture del občinskega
načrta razvojnih programov;
11. ne glede na šesto točko tega podpoglavja mora
biti pridobljeno soglasje agrarne skupnosti v skladu
z ZAgrS, če gre za gozdne parcele, ki so v solasti oziroma v skupni lasti članov agrarne skupnosti;
12. do podpore niso upravičene naložbe v gozdove,
ki so v lasti ali solasti Republike Slovenije.
V. Upravičeni stroški
1. V skladu s prvim odstavkom 68. člena Uredbe so
do podpore v okviru te operacije upravičeni:
– stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in
nakup pripadajoče opreme,
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne
vlake in nakup pripadajoče opreme,
– prispevek upravičenca v naravi v obliki lastnega
dela, ki ga neodvisno oceni ZGS v skladu s 97. členom
Uredbe in ki ne presega 20 odstotkov upravičene vrednosti naložbe, in
– splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki v skladu
z 98. členom Uredbe ne presegajo 10 odstotkov upravičene vrednosti naložbe.
2. V skladu z drugim odstavkom 68. člena Uredbe
se višina upravičenih stroškov določi v skladu s 95. členom Uredbe, in sicer:
– za stroške ureditve gozdne infrastrukture se uporablja Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih
vrednosti – gozdna infrastruktura, ki je Priloga 1 tega
javnega razpisa, ki je pripravljen na podlagi kataloga
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika
o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in 38/16),
– pri opredelitvi višine upravičenih stroškov se upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov,
ki so določene v katalogu stroškov in najvišjih priznanih
vrednosti iz prejšnje alineje in so za potrebe tega javnega razpisa navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in
najvišjih priznanih vrednosti – gozdna infrastruktura, ki je
Priloga 1 tega javnega razpisa. Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 1 tega javnega razpisa, mora upravičenec
k vlogi na javni razpis priložiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje
stroške, kot so določeni v Prilogi 1 tega javnega razpisa,
se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo
najvišje priznane vrednosti iz Priloge 1 tega javnega
razpisa. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev
uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v Prilogi 1 tega
javnega razpisa, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe,
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– če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi,
ki urejajo javno naročanje, se pri določitvi višine upravičenih stroškov upošteva ponudba izbranega izvajalca.
Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja, kot
je priznana vrednost iz Priloge 1 tega javnega razpisa,
se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo
najvišje priznane vrednosti stroškov iz Priloge 1 tega
javnega razpisa. Če upravičenec v vlogi za pridobitev
sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v Prilogi 1 tega javnega razpisa, se pri izračunu priznane
vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene
ponudbe izbranega izvajalca,
– če vrednosti niso določene v Prilogi 1 tega javnega razpisa, mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je upravičenec vsem
potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševaje,
v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek
izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbran.
Če ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je upravičenec ne sme izbrati. Pri izračunu višine upravičenih
stroškov se upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno,
– pri izvedbi naložbe upravičenec ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih
poslovanja.
3. V skladu s 96. členom Uredbe se podpora ne
dodeli za:
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
– stroške priprave vloge na javni razpis in zahtevka
za izplačilo sredstev,
– DDV, razen če vlagatelj ob oddaji vloge na javni
razpis poda izjavo, da DDV ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV,
– obresti na dolgove, bančne stroške in stroške
garancij,
– upravne takse,
– stroške materiala, opreme ali drugih del v okviru
naložbe, ki so bila izvedena pred oddajo vloge na javni
razpis, razen splošnih stroškov iz 98. člena Uredbe.
4. V skladu z 98. členom Uredbe so do podpore
upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani
s pripravo in izvedbo naložb, med katere spadajo:
– plačila storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
– plačila storitev svetovanja v zvezi z okoljsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivosti,
– stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične
dokumentacije,
– stroški geodetskih in agronomskih del,
– stroški nadzora nad izvedbo gradbenih del,
– stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega
nadzora,
– stroški informiranja in obveščanja javnosti v skladu s sedemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe ter
– stroški sodnega tolmača.
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5. V skladu s prvim odstavkom 94. člena Uredbe
se sredstva ne odobrijo in izplačajo upravičencu, ki je
za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni razpis in v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel
sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali
sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva.
6. V skladu z drugim odstavkom 94. člena Uredbe se podpora po tem javnem razpisu v okviru istih
upravičenih stroškov lahko združuje z drugimi podporami iz naslova državnih pomoči, če z združitvijo podpor niso preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost
podpore, določeni z Uredbo 1305/2013/EU in Uredbo
702/2014/EU, ne glede na to, ali se podpora za projekt
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali
pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.
7. V skladu s tretjim odstavkom 94. člena Uredbe
se podpora z upravičenimi stroški po tem javnem razpisu, dodeljena na podlagi Uredbe 702/2013/EU, lahko
združuje z vsako drugo podporo iz naslova državnih
pomoči, če se navedeni ukrepi nanašajo na različne
upravičene stroške.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
1. Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo
na podlagi meril za izbor iz 71. člena Uredbe, ki se
v skladu s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe podrobneje določijo v tem javnem razpisu, določena pa so tudi
v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel
organ upravljanja in je dostopen na spletni strani MKGP:
https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_
STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_6_Merila_
za_izbor_operacij/Merila_za_izbor_operacij_4_sprememba.spr_6_3.pdf. Vstopna meja točk znaša 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk.
2. Ocenjuje se stanje na dan oddaje vloge. Ocenjevanje vlog temelji na podlagi predložene dokumentacije,
in sicer: prijavnega obrazca in ustreznih dokazil ter podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da za posamezno
merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih ustreznih
dokazil oziroma so dokazila neustrezna, se vloga v tem
delu oceni z 0 točkami.
3. Če ima vlagatelj stalno prebivališče ali sedež na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14
– ZON-C; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se vloga
na javni razpis ne glede na merila za izbor, določena
v tem poglavju, v skladu s prvim in tretjim odstavkom
93.a člena Uredbe oceni z dodatnimi desetimi odstotki
možnih točk v skladu s šestim odstavkom 11. člena
ZTNP-1, pri čemer se dodatno pridobljene točke ne
upoštevajo pri doseganju vstopne meje točk iz prve
točke tega poglavja.
4. Ne glede na določbo prejšnje točke se vloga na
javni razpis oceni z dodatnimi desetimi odstotki možnih
točk, če je vlagatelj fizična oseba, ki ima stalno prebivališče zunaj območja narodnega parka, v narodnem parku
pa je lastnik gozdnih zemljišč.

5. Vloga se oceni na podlagi naslednjih meril:
Merila
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
Odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami pred naložbo
Delež zmanjšanja spravilnih stroškov
Število vključenih lastnikov gozdov
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
Stopnja gozdnatosti na ravni občin
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Maks. število točk
60
20
20
20
10
10
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Merila
3. PROIZVODNI (TEHNOLOŠKI) VIDIK NALOŽBE
Dolžina in vrsta gozdnih prometnic, s katerimi se upravičenec prijavlja na javni razpis
4. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
Ureditev gozdnih prometnic izven območij Natura 2000
Skupaj
Vstopna meja točk

Maks. število točk
10
10
20
20
100
30

Ocenitve:
Maksimalno število točk
= 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 60)
1. ODPRTOST GOZDOV Z GOZDNIMI PROMETNICAMI (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: Upošteva se odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami za območja, kjer se bodo gradile gozdne prometnice,
ki je razvidna iz elaborata ZGS. Ocenjuje se stanje pred naložbo. Ločeno se ocenjuje za odprtost z gozdnimi cestami,
če se ureja gozdna cesta, ali odprtost z gozdnimi vlakami, če se ureja gozdna vlaka. Če se ureja gozdne ceste in
gozdne vlake, se ocenjuje odprtost z gozdnimi cestami.
Če se v okviru ene vloge gradi več gozdnih prometnic, se upošteva povprečna stopnja odprtosti, izračunana po pravilu
aritmetične sredine: X= x1(m/ha) + x2(m/ha) + x3(m/ha)… / N (število gozdnih prometnic).
Gozdne ceste
20 – odprtost gozdov znaša v povprečju pod 5 m/ha;
16 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 5 do vključno 9,99 m/ha;
12 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 10 do vključno 14,99 m/ha;
8 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 15 do vključno 19,99 m/ha;
4 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 20 do vključno 27,6 m/ha.
Gozdne vlake
20 – odprtost gozdov znaša v povprečju pod 50 m/ha;
16 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 50 do vključno 79,99 m/ha;
12 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 80 do vključno 99,99 m/ha;
8 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 100 do vključno 119,99 m/ha;
4 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 120 do vključno 153,99 m/ha.
2. DELEŽ ZMANJŠANJA SPRAVILNIH STROŠKOV (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Upošteva se delež zmanjšanja spravilnih stroškov, kot je razvidno iz elaborata ZGS: x = (spravilni
stroški pred naložbo – spravilni stroški po naložbi) / spravilni stroški pred naložbo X 100 (%). Če se v okviru ene
vloge gradi več gozdnih prometnic, se upošteva povprečni delež zmanjšanja spravilnih stroškov, izračunan po pravilu
aritmetične sredine: X= x1(%) + x2(%) + x3(%)… / N (število gozdnih prometnic).
20 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za več kot 50 odstotkov;
16 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za 40 do vključno 50 odstotkov;
12 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za 30 do vključno 39,99 odstotkov;
8 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za 20 do vključno 29,99 odstotkov;
4 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za manj kot 20 odstotkov.
3. ŠTEVILO VKLJUČENIH LASTNIKOV GOZDOV (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Upošteva se število lastnikov gozdov, po čigar parcelah se urejajo gozdne prometnice. Podatek je razviden
iz Elaborata ničelnic ali Elaborata vlak, katere pripravi ZGS.
20 – gozdna prometnica vključuje tri ali več lastnikov gozdnih parcel;
10 – gozdna prometnica vključuje dva lastnika gozdnih parcel;
5 – gozdna prometnica vključuje le enega lastnika gozdnih parcel.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 10)
4. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se nameravajo graditi gozdne prometnice.
Stopnje so razvidne iz Priloge 2 tega javnega razpisa.
Če se v okviru ene vloge gradi gozdne prometnice na področju več občin, se upošteva povprečna stopnja gozdnatosti,
izračunana po pravilu aritmetične sredine: X= x1(%) + x2(%) + x3(%)… / N (število občin). Če se gozdne prometnice
nahajajo na območju dveh ali več občin, se upošteva tista občina, na območju katere bo zgrajen daljši del gozdnih prometnic.
10 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju več kot 65 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 50 do vključno 65 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. PROIZVODNI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 10)
5. DOLŽINA IN VRSTA GOZDNIH PROMETNIC, S KATERIMI SE UPRAVIČENEC PRIJAVLJA NA JAVNI RAZPIS
(maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upošteva se vsota dolžin prometnic, s katerimi se upravičenec prijavlja na razpis na prijavnem obrazcu, pri
gozdnih vlakah se skupna dolžina deli z 10.
10 – upravičenec se prijavlja za prometnice v dolžini nad 800 m;
8 – upravičenec se prijavlja za prometnice v dolžini od 500 do 800 m;
6 – upravičenec se prijavlja za prometnice v dolžini od 200 do manj kot 500 m;
4 – upravičenec se prijavlja za prometnice v dolžini manj kot 200 m.
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IV. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 20)
6. UREDITEV GOZDNIH PROMETNIC IZVEN OBMOČIJ NATURA 2000 (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Upravičenec pridobi dodatne točke, če se gozdne prometnice urejajo izven območij Natura 2000. Če se
v okviru ene vloge gradi več gozdnih prometnic, se upošteva večje število gozdnih prometnic, katerih pretežni del se
nahaja izven območij Natura 2000.
20 – polovica ali več dolžin gozdnih prometnic se ureja izven območja Natura 2000.

VII. Obveznosti upravičenca
1. V skladu s 106. členom Uredbe mora upravičenec do podpore iz te operacije po izplačilu sredstev
izpolnjevati naslednje obveznosti:
– upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
hraniti še najmanj pet let od dneva izplačila sredstev,
– upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter omogočiti kontrolo naložbe na kraju
samem agenciji, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu
vrednotenja, pooblaščenem s strani MKGP, in drugim
nadzornim organom Evropske unije in Republike Slovenije,
– upravičenec mora v skladu s 13. členom Uredbe
808/2014/EU ter navodili za informiranje in obveščanje
javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020, objavljenimi na spletni strani programa razvoja podeželja, izpolniti zahteve glede označevanja
vira sofinanciranja. Če gre za naložbo, katere upravičena vrednost znaša najmanj 50.000 eurov, mora izpolnjevati zahteve glede označevanja vira financiranja še
najmanj pet let po izplačilu sredstev.
2. V skladu s 73. členom Uredbe mora gozdna infrastruktura, ki je predmet podpore v okviru tega javnega
razpisa, omogočati spravilo lesa s spravilnimi sredstvi še
pet let po izplačilu sredstev.
VIII. Finančne določbe
1. Stopnja javne podpore v okviru te operacije je
50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
2. Najmanjši znesek javne podpore v okviru te operacije je 500 eurov na eno vlogo na javni razpis.
3. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ
500.000 eurov javne podpore.
IX. Vloga in postopek za pridobitev sredstev (v skladu z 91., 92. in 93. členom Uredbe)
1. Sredstva za to operacijo se razpišejo z zaprtim
javnim razpisom v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 51. člena ZKmet-1.
2. Oddaja vlog na ta javni razpis se začne 23. 10.
2017.
3. Vlagatelj lahko na javni razpis vloži le eno vlogo.
4. MKGP na spletnih straneh objavi prijavni obrazec
s prilogami, kar predstavlja razpisno dokumentacijo za
izvedbo javnega razpisa. Navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev se objavijo na spletnih straneh MKGP
in agencije.
5. Vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
6. Vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge iz
prejšnje točke prijavi pri agenciji.
7. Za elektronsko izpolnjevanje vloge iz 5. točke
tega poglavja agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se
vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev
vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem agencije. Vlagatelj ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec
v informacijski sistem agencije.

8. Prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, ne šteje za vlogo na javni razpis. Za
vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga z izpisom
številke dokumenta, skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna
dokumentacija.
9. Vlagatelj vloži vlogo na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, Ljubljana, v roku, ki je opredeljen v prvem
poglavju tega javnega razpisa.
10. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju
označi izvajalec poštnih storitev, oziroma vložišče agencije ter naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se
prijavlja. Vzorčna oznaka ovojnice je določena v Prilogi
3 tega javnega razpisa.
11. Podrobnejša navodila za izpolnjevanje vloge v elektronski sistem so objavljena na spletni strani
MKGP in agencije.
12. Obravnava vlog se začne s preveritvijo njene popolnosti. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
agencija vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Za datum
in čas prejema dopolnitve vloge se štejeta datum in
čas (ura, minuta) pisne oddaje dopolnjene vloge. Po
prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis ponovno
pregleda.
13. Vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, se pozove, da jo pojasni. Stranka mora opraviti
pojasnitev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po
prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis ponovno
pregleda.
14. Vloga na javni razpis, ki je popolna, se oceni
na podlagi meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa.
Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis,
ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo
vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila
točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se
izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe
sredstev za ta javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
15. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih
vlog na ta javni razpis dve ali več vlog na javni razpis
enako število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe: 60 odstotkov;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 20 odstotkov;
– geografski vidik naložbe: 10 odstotkov;
– proizvodnji (tehnološki) vidik naložbe: 10 odstotkov.
16. Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje
vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva
sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
se zavrne.
17. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo
o pravici do sredstev, ki jo izda agencija.
18. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU
agencija zavrne vloge za pomoč in zahtevke za izplačilo sredstev iz XI. poglavja tega javnega razpisa, če
ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za
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izpolnitev zahtev za pridobitev podpore in tako ustvarjeni
pogoji niso v skladu s cilji te operacije.
X. Obvezni dokazili k vlogi na javni razpis
V skladu s 70. členom Uredbe in sedmim odstavkom 52. člena ZKmet-1 sta obvezni dokazili, brez katerih
se vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev, naslednji:
– elaborat ničelnic, če gre za gradnjo ali rekonstrukcijo gozdne ceste, iz tretje točke 2. podpoglavja IV. poglavja tega javnega razpisa in
– elaborat vlak, če gre za gradnjo, rekonstrukcijo
ali pripravo gozdne vlake, iz pete točke 2. podpoglavja
IV. poglavja tega javnega razpisa.
XI. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev (v skladu z 72., 102. in 104. členom Uredbe)
1. Upravičenec mora ob oddaji zahtevka za podporo iz te operacije izpolnjevati naslednje pogoje:
a) če gre za gradnjo ali rekonstrukcijo gozdne ceste, mora biti:
– opravljen strokovni pregled s strani ZGS v skladu
s predpisom, ki ureja gozdne prometnice, in izdelan zapisnik o strokovnem pregledu gozdne ceste,
– opravljen mora biti neodvisen nadzor nad izvedbo
gradbenih del s strani pooblaščenega nadzornika in vodena knjiga obračunskih izmer s strani izvajalca gradnje
ali rekonstrukcije gozdne ceste;
b) če gre za gradnjo, rekonstrukcijo ali pripravo gozdne vlake, mora biti opravljen strokovni prevzem gozdne
vlake s strani ZGS, ki izdela prevzemni zapisnik.
2. Sredstva se upravičencem izplačajo na podlagi
enega zahtevka za izplačilo sredstev.
3. Zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec
ali njegov pooblaščenec, kot to določata tretji in četrti
odstavek 92. člena Uredbe, in ga pošlje na agencijo.
4. Pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev
mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi.
5. Če se naložba oziroma del naložbe uporablja pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev, se
mora uporabljati v skladu z namenom, za katerega so
bila sredstva dodeljena.
6. Upravičenec mora zahtevku za izplačilo priložiti
naslednja dokazila:
– originalne izvode računov, elektronske in e-račune, ki so sestavljeni iz enakih postavk, kot prevzem
gozdne vlake, ki ga napravi ZGS,
– izjavo o neizterljivosti DDV, če upravičenec uveljavlja DDV kot upravičen strošek,
– dokazilo o plačilu (položnica oziroma blagajniški
prejemek, potrdilo banke o izvršenem plačilu, potrjen
kompenzacijski nalog, pobotna izjava ali asignacijska
pogodba),
– če gre za upravičenca, ki se v skladu s predpisi,
ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika, je treba
k zahtevku za izplačilo sredstev priložiti kopijo celotne
dokumentacije postopka izbire izvajalca oziroma dobavitelja po predpisu, ki ureja javno naročanje, s potrdilom,
da je kopija enaka originalu,
– izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške,
– potrdilo ZGS o opravljenem lastnem delu – prispevek v naravi, če ga upravičenec uveljavlja,
– zapisnik o strokovnem pregledu gozdne ceste, ki
ga izvede ZGS,
– zapisnik o strokovnem prevzemu gozdne vlake,
ki ga izvede ZGS,
– izjavo o namenski rabi naložbe oziroma dela naložbe, če se je naložba oziroma del naložbe uporabljal pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev,
– če gre za gradnjo ali rekonstrukcijo gozdne ceste,
se predloži popis izvedenih del oziroma končna grad-
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bena situacija, potrjena s strani nadzornega organa,
izvajalca in upravičenca, ter popis izkopnih količin po
profilih po izvedbi del.
7. Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za
izplačilo sredstev in po opravljeni kontroli iz XII. poglavja
tega javnega razpisa se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca.
8. Če je vrednost stroška naložbe določena v Prilogi 1 tega javnega razpisa, upravičenec zahtevku za
izplačilo sredstev predloži račun. Če strošek ni določen
v Prilogi 1, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži tri
tržno primerljive ponudbe.
9. Upravičenec vloži zahtevek za izplačilo sredstev
najpozneje do datuma, opredeljenega v odločbi o pravici
do sredstev.
10. Upravičenec lahko predlaga spremembo datuma vložitve zahtevka za izplačilo sredstev po izdaji
odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za
izpolnitev obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
Upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo
datuma vložitve zahtevka za izplačilo sredstev, določenega v odločbi o pravici do sredstev, v skladu s 54. členom ZKmet-1. Agencija lahko podaljša rok za vložitev
zahtevka do največ 12 mesecev, vendar ne več kot do
29. septembra 2020.
XII. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
(v skladu s 108. in 109. členom Uredbe)
1. Kontrole se izvajajo v skladu z Uredbo
1306/2013/EU in Uredbo 809/2014/EU. Za izvajanje
kontrol je odgovorna agencija.
2. Agencija v skladu s 1. točko 51. člena Uredbe
809/2014/EU izvaja kontrole na kraju samem.
3. MKGP lahko v skladu s prvim odstavkom 66. člena Uredbe 1305/2013/EU preverja pravilnost izvajanja
te operacije.
4. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira
v skladu s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom Uredbe 809/2014/EU in 57. členom ZKmet-1C.
5. Določba prejšnje točke se ne uporablja v primeru
višje sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena Uredbe.
6. Za izvajanje te operacije se priznavajo primeri
višje sile in izjemnih okoliščin, opredeljeni v drugem odstavku 2. člena Uredbe 1306/2013/EU.
7. O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti agencijo in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od
dneva, ko je višja sila nastala, oziroma ko je upravičenec
oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
8. Kraja in uničenje ali poškodovanje opreme, mehanizacije, objektov, razen gozdnih prometnic in cestne
infrastrukture, v primeru požara in drugih škodnih dogodkov se ne šteje za višjo silo ali izjemno okoliščino
iz 6. točke tega poglavja. V tem primeru mora upravičenec predmet podpore vrniti v stanje pred nastankom
dogodka, v nasprotnem primeru mora upravičenec vrniti
vsa dodeljena sredstva.
9. O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči agencija
in na podlagi prejetih dokazil izda odločbo.
10. V primerih kršitev obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev, agencija upravičencu izda odločbo v skladu
s 57. členom ZKmet-1C.
11. Sankcije in kršitve, skladne s Katalogom kršitev
in sankcij, ki je priloga 2 Uredbe, so sledeče:
a) V skladu s prvim odstavkom 57. člena ZKmet-1C
pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka, namerni
nepravilnosti v skladu s predpisi Unije in kadar upravičenec sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za
katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva pridobil
nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav,
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agencija zahteva vračilo dodeljenih sredstev. V primerih
iz prejšnjega stavka, se upravičenca izključi iz prejemanj podpore v okviru te operacije za koledarsko leto
ugotovitve in naslednje koledarsko leto. Če pride do
neupravičenega plačila, se v skladu z drugim odstavkom 57. člena ZKmet-1C upravičencu izda odločba,
s katero se zahteva vračilo dodeljenih sredstev in določi
rok vračila dodeljenih sredstev. Če stranka sredstev ne
vrne v roku, določenem s to odločbo, se ji zaračunajo
zakonite zamudne obresti.
b) Upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči kontrole na kraju samem oziroma ne omogoči dostopa do dokumentacije o naložbi, kot to določa druga alineja
1. točke VII. poglavja tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
c) Če upravičenec ne odstopi od pravice do sredstev v skladu s 55. členom ZKmet-1, in ne vloži zahtevka
za izplačilo sredstev, se ga izključi iz zadevne operacije
za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje
koledarsko leto.
č) Upravičenec, ki uvede bistvene spremembe, določene v 71. členu Uredbe 1303/2013/EU, mora vsa
prejeta sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije.
Upravičenca se izključi iz prejemanja podpore v okviru
istega ukrepa ali podukrepa za koledarsko leto ugotovitve kršitve in naslednje koledarsko leto.
d) Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije, kot to
določa prva alineja 1. točke VII. poglavja tega javnega
razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev.
e) Če upravičenec ne označi naložbe v skladu s tretjo alinejo 1. točke VII. poglavja tega javnega razpisa
ali označenosti v skladu s petim odstavkom 106. člena
Uredbe ne zagotavlja v obdobju petih let po izplačilu
sredstev, se določijo sankcije v naslednjih deležih:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora upravičenec
v proračun Republike Slovenije vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora upravičenec
v proračun Republike Slovenije vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora upravičenec
v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana
sredstva.
f) Če upravičenec ne izpolni obveznosti iz 2. točke
VII. poglavja tega javnega razpisa, mora v proračun
Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
– po prvi kršitvi prejme opozorilo,
– po drugi kršitvi mora vrniti vsa izplačana sredstva,
za vsako posamezno prometnico.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 371-16/2017/5-00191669

Ob-3105/17

Javni razpis
za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti
(JR-UTM_1/2017)
v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4
»Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna
omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne
naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za
vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno
s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«,
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specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.«
1 Povabilo k oddaji vloge: neposredni proračunski
uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju: MZI), Langusova ulica 4, 1535
Ljubljana, ki ga zastopa minister dr. Peter Gašperšič,
http://www.mzi.gov.si.
2 Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, z vsemi spremembami (v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1303/2013);
– Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006,
z vsemi spremembami;
– Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo;
– Uredba (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) in njena izvedbena uredba;
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014;
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. decembra 2014 z vsemi spremembami;
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15
– ZIPRS1617);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718), (Uradni list RS,
št. 80/16 in 33/17);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2017
(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16);
– Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-C) (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 –
ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15);
– Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13 in 10/14);
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06);
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 91/15);
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15
– ZJN-3);
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– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja
sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09
– ZIPRS1011 in 3/13);
– Uredba 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 in 36/16);
– Merila za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (SVRK, 17. 4. 2015);
– Navodilo organa upravljanja za finančno upravljanje
evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, julij 2015;
– Navodilo organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020, julij 2017;
– Navodilo organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2014–2020, april 2016;
– Navodilo organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013,
julij 2016;
– Navodilo organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2014–2020, avgust 2015;
ter ostali veljavni predpisi in navodila organa upravljanja v Republiki Sloveniji, objavljeni na spletnem naslovu:
http://www.eu-skladi.si ter www.mzi.gov.si/si in vsa druga
veljavna zakonodaja na področju predmeta javnega razpisa. Navedene pravne podlage morajo vlagatelji upoštevati
tako pri oddaji vloge, kot pri morebitnem kasnejšem izvajanju operacije.
3 Podatki o javnem razpisu
3.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij,
ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem
k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju
prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v:
– infrastrukturo za pešce,
– infrastrukturo za kolesarje,
– avtobusna postajališča,
V okviru investicij v infrastrukturo za pešce bodo sofinancirani ukrepi:
– gradnje in/ali rekonstrukcije pločnikov in ostalih peš
povezav,
– vzpostavitve prehodov za pešce in rekonstrukcije
križišč ter
– vzpostavitve skupnega prometnega prostora kot
eksperimentalne prometne ureditve skladno s tretjim odstavkom 27. člena Zakona o pravilih cestnega prometa
(ZPrCP, Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno
besedilo in 68/16).
V okviru investicij v infrastrukturo za kolesarje bodo
sofinancirani ukrepi:
– gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav,
– postavitev parkirišč za kolesa ter
– sistem izposoje javnih koles.
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V okviru investicij v postajališča JPP bodo sofinancirani ukrepi:
– gradnje in/ali rekonstrukcije postajališč JPP.
Podrobnejša vsebina ukrepov je opredeljena
v smernicah, ki so priloga tega javnega razpisa:
– Infrastruktura za pešce – splošne usmeritve,
– Kolesarjem prijazna infrastruktura – smernice za
umeščanje kolesarskih površin v urbana naselja.
Strokovne podlage:
– Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS,
št. 55/08),
– Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12,
36/14 – odl. US in 46/15),
– Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS,
št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1),
– Pravilnik o prometnih signalizaciji in prometni
opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15),
– Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list
RS, št. 106/11),
– Navodila za projektiranje kolesarskih površin,
DRSC, junij 2012.
Operacija pomeni projekt, ki je sestavljen iz enega
ali več enovrstnih ali raznovrstnih ukrepov. V okviru
javnega razpisa bodo sofinancirane operacije, ki bodo
skladne s predmetom, namenom in določili tega javnega
razpisa ter razpisne dokumentacije.
Projekt mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljen cilj
skladen z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
Projekt mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen
začetek in konec.
Ukrep v tem razpisu pomeni del projekta oziroma operacije, ki ga je mogoče oceniti po merilih za
ocenjevanje, vendar morajo biti vsi elementi neločljivo
povezani z zagotavljanjem infrastrukture za trajnostno
mobilnost in dosegajo cilje znotraj skupnega namena.
Projekt mora imeti skupno investicijsko dokumentacijo, vsak ukrep znotraj projekta pa je v vlogi določen
tako, da je zanj možno preverjati izpolnjevanje pogojev
in meril.
3.2 Financiranje
3.2.1 Način financiranja in višina financiranja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada.
Predmetni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru
»Operativnega programa Evropske kohezijske politike
za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna
raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično
gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4
»Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem
trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi
omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja
1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti
zraka v mestih«.
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 80 % upravičenih stroškov operacije glede na
omejitve tega javnega razpisa (od tega 85 % iz sredstev
Kohezijskega sklada in 15 % integralnih sredstev MZI).
Če za operacije, ki ustvarjajo prihodke, izračun finančne
vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja ali če vloga
presega zagotovljena razpoložljiva sredstva evropske
kohezijske politike za posamezno občino, bo znesek
sofinanciranja ustrezno nižji.
Sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne
stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec.
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3.2.2 Razpoložljiva sredstva
Namenska sredstva za kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih postavkah ministrstva:
– PP 160097 PN4.4-Trajnostna mobilnost-14-20-EU
(85 %),
– PP
160098
PN4.4-Trajnostna
mobilnost-14-20-slovenska udeležba (15 %).
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje
operacij po tem javnem razpisu, znaša:
v proračunskem letu 2018 11.020.662,29 EUR, od
tega:
– 9.367.562,95 EUR Evropski kohezijski sklad,
– 1.653.099,34 EUR integralna sredstva MZI,
v proračunskem letu 2019 5.947.237,06 EUR, od
tega:
– 5.055.151,50 EUR Evropski kohezijski sklad,
– 892.085,56 EUR integralna sredstva MZI,
in v proračunskem letu 2020 3.069.410,19 EUR,
od tega:
– 2.608.998,66 EUR Evropski kohezijski sklad,
– 460.411,53 EUR integralna sredstva MZI.
V primeru, da v proračunskem letu ne bodo porabljena sredstva v predvideni višini oziroma da poraba
sredstev ne bo sledila predvideni dinamiki, se lahko
ob upoštevanju proračunskih zmožnosti v naslednjih
proračunskih letih dinamika razpoložljivosti sredstev
spremeni.
Posredniški organ bo sredstva dodeljeval v treh
rokih za oddajo vlog.
3.2.3. Razdeljevanje sredstev
Do sodelovanja na javnem razpisu so upravičene
le občine, ki imajo izdelano celostno prometno strategijo
skladno z nacionalnimi smernicami in imajo na svojem
ozemlju najmanj eno mestno območje.
Posamezna občina, ki izpolnjuje v prejšnjem odstavku navedena pogoja, ima v 1. in 2. roku za oddajo
vlog določeno višino razpoložljivih zagotovljenih sredstev. Višina razpoložljivih zagotovljenih sredstev na posamezno občino je določena v prilogi št. 1: Razpoložljiva
zagotovljena sredstva po občinah. V okviru razpoložljivih nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike
je višina sredstev za posamezno občino določena na
podlagi uradnega podatka o številu prebivalcev v mestn-em/-ih območj-u/-ih znotraj teh občin. Vloge bodo
ocenjene v skladu z merilom iz točke 4.3 tega javnega
razpisa, sredstva pa bodo do določene višine razpoložljivih sredstev za vsako občino dodeljena vlogam, ki bodo
v občini dosegle najvišje ocene.
V 3. roku za oddajo vlog ne veljajo več zgoraj navedene omejitve višine razpoložljivih zagotovljenih sredstev na posamezno občino.
Morebitna nerazporejena sredstva v 1. in 2. roku
bodo v 3. roku dodeljena med najvišje ocenjene v tretjem roku predložene vloge na podlagi meril iz točke 4.3.
tega javnega razpisa.
3.3 Območje upravičenosti
Programsko območje izvajanja tega javnega razpisa obsega območje celotne Slovenije. Operacije,
upravičene v tem javnem razpisu, morajo v celoti
ležati v mestnem območju (mestnem naselju ali naselju mestnega območja) oziroma v primeru, da meja
teh območij poteka po cesti, ki na eni strani meji na
ta območja, še na cestnem telesu te ceste. V kolikor operacija sega izven območja upravičenosti, so
upravičeni le deli operacije, ki bodo izvedeni znotraj
območja upravičenosti. Stroški morajo biti v takem
primeru jasno razmejeni.
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3.4 Obdobje upravičenosti
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je za
vse upravičene stroške od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2020.
Izjema so stroški in izdatki za izdelavo projektne dokumentacije, za katerega je obdobje upravičenosti od
1. 1. 2017.
Operacija mora biti zaključena najkasneje do datuma upravičenosti izdatkov.
Operacije, ki so že zaključene pred izdajo sklepa
o izboru, niso upravičene do sofinanciranja.
3.5 Vlagatelj in upravičenec
»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je občina. Do
sredstev po tem javnem razpisu so, glede na območje
upravičenosti, upravičene občine z mestnimi območji
(mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
»Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa
pogodbe o sofinanciranju. Podpis pogodbe je predviden
skladno s poglavji 6.7. in 6.8.
3.6 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški nastajajo v okviru upravičenih
namenov in se presojajo, določajo ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020 in dokumentacijo javnega razpisa. Stroški so
upravičeni, če so z operacijo neposredno povezani, so
potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije, so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena; za
blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile izvedene, so prepoznani s skrbnostjo dobrega gospodarja,
nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti, temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti in
nacionalnimi predpisi.
Upravičeni stroški so:
– nakup nezazidanih zemljišč (do 10 % višine upravičenih stroškov operacije),
– gradnja nepremičnin,
– vzdrževalna dela,
– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva,
– investicije v neopredmetena sredstva,
– stroški informiranja in komuniciranja (do 10 % višine upravičenih stroškov operacije),
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring).
Neupravičeni stroški so:
– stroški uporabe osnovnih sredstev,
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom,
– posredni stroški,
– davek na dodano vrednost,
– dodatna dela pri gradnjah nepremičnin,
– davek na promet z nepremičninami
– stroški storitev zunanjih izvajalcev
– svetovalne storitve,
– prevajalske storitve, lektoriranje in podobno;
– storitve izobraževanja in usposabljanja;
– analize, študije in načrti z informacijskega področja;
– administrativno tehnične storitve (npr. uporaba
zunanjih računovodskih storitev);
– storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj,
ocen, strokovnih mnenj in poročil.
Do sofinanciranja niso upravičeni tudi drugi upravičeni stroški operacije, ki presegajo omejitve višine upravičenih stroškov po posameznih ukrepih oziroma so višji
od najvišje vsote sofinanciranja, glede na razpoložljiva
zagotovljena nepovratna sredstva evropske kohezijske
politike za posamezno občino.
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Priprava investicijske dokumentacije ni upravičena
do sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa. Ravno
tako ni predmet sofinanciranja postavitev urbane opreme, namenjene oglaševanju.
Vloga mora imeti priloženo projektno dokumentacijo, ki vsebuje projektantski popis del z oceno stroškov
po navedenih vrstah ukrepov za posamezen sklop in
izračunano vsoto posameznih vrst stroškov po ukrepih.
V kolikor ena operacija predstavlja več ukrepov,
mora biti projektantski popis del z oceno stroškov narejen ločeno za vsak posamezen ukrep.
3.7 Upravičenost stroškov in omejitve glede na vrsto ukrepa javnega razpisa po sklopih investicij
Stroški po posameznih ukrepih morajo biti za potrebe ocenjevanja v projektantskih popisih del z oceno
stroškov dosledno ločeni na način, ki omogoča preverjanje skladnosti z razpisnimi pogoji in merili ter omejitvami sofinanciranja različnih del po posameznih ukrepih
(Obrazec 3b: Podatki o ukrepu). Popis del oziroma
investicijska dokumentacija mora vključevati tudi ločitev
upravičenih in neupravičenih stroškov skladno z omejitvami po posameznih ukrepih.
Vse omejitve upravičenih stroškov so v neto zneskih.
Sklop 1 – infrastruktura za pešce
Vsi elementi in stroški morajo biti neločljivo povezani z zagotavljanjem infrastrukture za pešce.
Specifikacija upravičenih stroškov in omejitve po
posameznih ukrepih:
Ukrep gradnja pločnikov:
Predmet sofinanciranja je gradnja ali rekonstrukcija
pločnikov ali pešpoti, vključno z vso potrebno prometno opremo in signalizacijo. Označitev pasu za pešce
(oznaka 5234) po Pravilniku o prometni signalizaciji in
prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15)
ni predmet sofinanciranja.
Omejitev upravičenih stroškov tekočega metra pločnika je 150 EUR/m za povprečno širino 1,5 m. Vrednost
investicije za tekoči meter je lahko višja od omejitve,
vendar bo sofinanciran le del do omejitve. V primeru
vloženega projekta z ožjo oziroma širšo povprečno širino pločnika znotraj ukrepa, se omejitev upravičenih
stroškov relativno prilagodi povprečni širini pločnika. Za
izračun omejitve višine sofinanciranja se uporablja povprečno širino pločnika znotraj ukrepa, katero izračuna
priloženi obrazec št. 3b: Podatki o ukrepu.
Do sofinanciranja je upravičena tudi:
– gradnja premostitvenih objektov, kot so brvi, nadhodi, podhodi in dvigala za pešce v javnem prostoru,
ki so namenjeni izključno pešcem in ostalim aktivnim
prometnim načinom.
– izvedba ukrepov za umirjanje prometa na cestišču neposredno ob pločniku in prometna oprema
in signalizacija, s katero se prometni režim spreminja
v prid pešcem.
– izvedba ukrepov za udobje pešcev, kot je postavitev urbane opreme, gradnja ali rekonstrukcija javne
razsvetljave ter zasaditev dreves in zelenih površin na
ali ob površinah za pešce. Urejanje komunalnih vodov
je upravičen strošek, v kolikor je nujna za izgradnjo površine za pešce.
– Ukrepi za udobje pešcev in urejanje komunalnih
vodov so upravičeni samo v povezavi z izgradnjo površin za pešce, višina upravičenih stroškov pa ne sme
presegati 50 % upravičenih stroškov ukrepa.
Ukrepa rekonstrukcija križišča in gradnja prehodov
za pešce
Do sofinanciranja so upravičene tudi operacije rekonstrukcije križišč z napravami in ukrepi za umirjanje
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prometa, ki zagotavljajo varnejši in udobnejši promet
pešcev preko križišč ter gradnja ali rekonstrukcija prehodov za pešce in kolesarje.
Do sofinanciranja je upravičena preplastitev križišča, oziroma prehoda in gradnja vseh površin, namenjenih prometu pešcev in kolesarjev ter postavitev
prometne signalizacije in opreme. V kolikor se preplasti
celotno križišče, je upravičen strošek preplastitev površin, namenjenih izključno nemotoriziranemu prometu,
in prehodov za pešce in kolesarje. Pri križiščih, ki po
merilih v poglavju 4.3.1. ukrepi rekonstrukcija križišč
dosegajo vsaj 80 točk, je do financiranja dodatno upravičena tudi preplastitev površin, namenjenih motornemu
prometu, ki po kvadraturi ne presega površine, ki ne
presega vsote površin namenjenih nemotoriziranemu
prometu (pločniki, kolesarske površine), prehodov za
pešce in kolesarje ter prometnih otokov. Če površine za
motorni promet presegajo to vsoto, se znesek sofinanciranja sorazmerno zmanjša.
Ukrep uvedbe skupnega prometnega prostora kot
eksperimentalna prometna ureditev
Predmet sofinanciranja so rekonstrukcije mestnih
ulic v eksperimentalno prometno ureditev po načelu
skupnega prometnega prostora.
Sklop 2 – Infrastruktura za kolesarje
Upravičeni stroški operacij so vsi stroški za vse
dejavnosti v neposredni povezavi z zagotavljanjem kolesarske infrastrukture v zvezi s pripravo in izvedbo
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del.
Ukrep gradnja kolesarskih povezav
Omejitev upravičenih stroškov tekočega metra kolesarske povezave: Višina upravičenih stroškov je omejena z maksimalno ocenjeno vrednostjo investicije za
tekoči meter posamezne vrste ločene kolesarske povezave po Smernicah za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih, poglavje 8.1.5. Vrednost
investicije za tekoči meter je lahko višja od omejitve
na posamezno vrsto kolesarske povezave, vendar bo
sofinanciran le del do omejitve. Ocenjene vrednosti investicije na tekoči meter v smernicah so navedene za
optimalno širino kolesarske povezave. V primeru vložene operacije z ožjo ali širšo kolesarsko povezavo,
se maksimalna omejitev relativno prilagodi povprečni
širini kolesarske povezave. (npr. omejitev višine upravičenih stroškov za tekoči meter kolesarske steze širine
2,0 m je 150,00 EUR, za 2,5 m široko kolesarsko stezo
je 187,50 EUR, za minimum 1,5 m pa 112,50 EUR). Za
izračun omejitve višine upravičenih stroškov se uporablja povprečno širino posamezne vrste kolesarske povezave po odsekih znotraj celotne kolesarske povezave
v ukrepu, katero za posamezno vrsto kolesarske povezave izračuna priloženi obrazec št. 3b: Podatki o ukrepu.
Do sofinanciranja so upravičene tudi rekonstrukcije
križišč z napravami in ukrepi za umirjanje prometa, ki zagotavljajo varnejši in udobnejši promet kolesarjev preko
križišč, v kolikor preko njih poteka nova ali obstoječa
kolesarska povezava, oziroma so zagotovljeni pogoji za
varno kolesarjenje. Nova ureditev mora jasno izkazati
ureditev križišča, ki daje prednost kolesarski povezavi pred motoriziranim prometom (udobnejše prečkanje,
povečanje površin namenjenih kolesarjem, ukrepi umirjanja prometa …).
Upravičen strošek je tudi urbana oprema, ki je neposredno povezana s promocijo kolesarjenja (števci kolesarjev, postaje za popravilo koles ...) kot tudi oprema,
ki kolesarjem poveča udobje kolesarjenja: prilagojena
urbana oprema, nasloni za noge in držala na križiščih,
stikala za skrajšanje intervala zelene luči na semaforju,
indukcijske zanke prilagojene kolesarjem in podobno.
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Prestavitev komunalnih vodov in višinska nivelacija
obstoječih komunalnih jaškov je upravičen strošek, v kolikor je nujna za izgradnjo površin za kolesarje. Gradnja
javne razsvetljave je upravičen strošek ob novogradnjah
oziroma rekonstrukcijah kolesarskih povezav.
Višina sofinanciranja prestavitve komunalnih vodov
in gradnje javne razsvetljave skupaj ne sme presegati
50 % upravičenih stroškov znotraj ukrepa (brez investicij
v premostitvene objekte).
Do sofinanciranja je v celoti upravičena tudi gradnja
premostitvenih objektov, kot so brvi, nadhodi, podhodi in
dvigala za kolesarje, ki so namenjeni izključno kolesarjem in ostalim aktivnim prometnim načinom, v kolikor
preko njih poteka nova ali obstoječa kolesarska povezava, oziroma so zagotovljeni pogoji za varno kolesarjenje.
Ukrep postavitve parkirišč za kolesa
Sofinancirale se bodo postavitve oziroma gradnje:
– kolesarskih stojal (največ do 200 EUR na stojalo),
– nadstrešnic nad parkirišči za kolesa,
– varnih kolesarnic za dolgotrajno parkiranje na/ob
glavnih generatorjih prometa (največ do 1.500 EUR na
parkirišče).
Upravičen strošek postavitve parkirišča za kolesa
so tudi gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, kot npr.
utrditve in tlakovanja na območju parkirišča za kolesa,
ureditev dostopa, zagotovitev osvetlitve ter postavitev
urbane opreme neposredno povezane s parkiriščem
za kolesa.
Ukrep uvedbe sistema izposoje javnih koles
Sofinancirale se bodo operacije:
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– postavitve postaj za kolesa s stojali in kontrolnim
sistemom (največ do 15.000 EUR na postajo),
– nakupa koles (največ do 1.000 EUR na kolo),
– sistem upravljanja (največ do 5.000 EUR na sistem).
Upravičen strošek postavitve postaje so tudi gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, kot so utrditev, tlakovanje na območju postaje, ureditev dostopa ter lokalni
dovod napajanja in dostopa do internetne povezave ter
postavitev urbane opreme neposredno povezane s postajo za izposojo javnih koles.
Sklop 3 – Avtobusna postajališča
Ukrep gradnje ali rekonstrukcije avtobusnih postajališč
Do sofinanciranja so upravičeni stroški gradnje ali
rekonstrukcije avtobusnih postajališč pod pogoji tega
javnega razpisa. V sklopu tega javnega razpisa so bo
sofinanciralo elemente skladno s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih ter pogoji in merili tega javnega
razpisa.
Občina lahko glede na potrebe v sklopu postajališča omogoči tudi t. i. »Ustavi in odloži«, bolj znan kot
»Kiss and Ride«. V tem primeru mora zagotoviti primerno dolžino postajališča in jasno določiti, kje lahko
ustavljajo osebna vozila. Le-ta ne smejo posegati v prostor, namenjen avtobusom in kakorkoli ovirati izvajanje
prevoza potnikov v JPP.
Omejitev višine upravičenih stroškov je 50.000 EUR
na eno avtobusno postajališče oziroma 100.000 EUR za
par postajališč.

4 Pogoji za priznanje upravičenosti, merila za ocenjevanje operacij in zahteve javnega razpisa
4.1 Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Območje izvajanja

VSEBINA POGOJA
Operacija se bo izvajala v mestnem območju
(mestnem naselju ali naselju mestnega območja)
oziroma v primeru, da meja teh območij poteka
po cesti, ki na eni strani meji na ta območja, še na
cestnem telesu te ceste.
Sprejeta celostna
Občina, v kateri se bo izvedla operacija, ima
prometna strategija sprejeto Celostno prometno strategijo (CPS), ki
je izdelana skladno s Smernicami za izdelavo
celostnih prometnih strategij.

Skladnost
z akcijskim načrtom
CPS
Projektna
dokumentacija
Pridobljena
dovoljenja in
soglasja
Investicijska
dokumentacija
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Vsi ukrepi operacije so predvideni v akcijskem
načrtu Celostne prometne strategije (CPS).
Za predmet operacije je izdelana projektna
dokumentacija z vsemi soglasji.
Vlagatelj mora izkazati, da ima oziroma da bo do
začetka izvedbe del za projekt pridobil vsa soglasja
in dovoljenja.
Izdelana investicijska dokumentacija skladno
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ. Dokument identifikacije
investicijskega projekta DIIP mora biti izdelan tudi
za projekte nižje od 100.000 EUR (4. člen)

DOKAZILA
Obrazec 4: Izjava vlagatelja

A) Občine, ki so izdelale CPS
v okviru javnega razpisa MZI za
sofinanciranje operacij CPS: Odlok ali
sklep o sprejemu Celostne prometne
strategije
B) Občine, ki niso izdelale CPS v okviru
javnega razpisa MZI za sofinanciranje
operacij CPS:
Poročilo o celotnem postopku izdelave
CPS.
Odlok ali sklep o sprejemu Celostne
prometne strategije.
Sklic na vsebine iz akcijskega načrta
CPS v opisu operacije
Projektna dokumentacija s soglasji
oziroma terminski plan pridobitve
Zahtevana soglasja in dovoljenja
oziroma terminski plan pridobitve
Investicijska dokumentacija
Sklep o potrditvi (datum, št. sklepa, žig
in podpis odgovorne osebe)
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SPLOŠNI POGOJI VSEBINA POGOJA
Zaključena finančna Operacija ima zaključeno finančno konstrukcijo
konstrukcija
oziroma, ob upoštevanju virov po tem javnem
razpisu, zagotovljene vse ostale vire za izvedbo
celotne operacije (po tekočih cenah).
Minimalno število
Vsak posamezen ukrep znotraj operacije mora
točk
doseči več kot 50 točk.

DOKAZILA
Odlok o veljavnem proračunu lokalne
skupnosti označen z žigom kopija enaka
originalu ter žigom občine.
Točkovanje strokovne komisije

4.2 Specifični pogoji glede na vrsto ukrepa javnega
razpisa po sklopih
Izpolnjevanje specifičnih pogojev za posamezen
ukrep odgovorna oseba potrdi s podpisom obrazca 3a:
Opis ukrepa. Izpolnjevanje vsakega pogoja mora biti
preverljivo iz vloge.
4.2.1 Specifični pogoji sklop 1 – infrastruktura za pešce
Ukrep gradnja pločnikov:
Specifični pogoji

Opis specifičnega pogoja

Dokazilo

Minimalna širina

Pločniki morajo biti široki vsaj 1,5 m, da omogočajo srečanje dveh Obrazec 3a: Opis ukrepa
invalidskih vozičkov, vsaj na eni strani ceste.
projektna dokumentacija
Zožanja zaradi obstoječih objektov ali prometne signalizacije so
dopustna lokalno, na manj kot 10 % dolžine pločnika, dolžina
posamezne zožitve pa ne sme presegati 50 m.

Univerzalno
oblikovanje

Vse površine za pešce morajo biti načrtovane tako, da omogočajo Obrazec 3a: Opis ukrepa
neovirano samostojno gibanje oseb na invalidskih vozičkih. Vsi
projektna dokumentacija
prehodi preko cestišča morajo biti nivojski (dvignjen prehod za
pešce) ali imeti klančino z naklonom največ 1:12, minimalne širine
1,2 m. Enako velja za druge spremembe nivoja.

Prehodnost cest

Razdalja med prehodi za pešce ne sme biti več kot 200 m,
Obrazec 3a: Opis ukrepa
razen kjer to zaradi rabe prostora ni smiselno (npr. kmetijska
projektna dokumentacija
zemljišča, večja industrijska območja na eni strani ceste …), ali
v primeru omogočenega prehajanja ceste kjerkoli (režim brez
prehodov).

Obojestranska
povezava

Pločnika morata biti urejena na obeh straneh ceste, razen kjer na
eni strani ceste ni ne izvorov ne ciljev hoje, ali kjer je prehod čez
cesto omogočen kjerkoli.
Vsi objekti in javne površine ob cesti morajo imeti neposreden
dostop do pločnika.

Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija

Ukrepa rekonstrukcija križišč in gradnja prehodov za pešce:
Specifični pogoji

Opis specifičnega pogoja

Dokazilo

Dolžina signala

Zeleni signal za pešce na semaforiziranih križiščih in prehodih
mora trajati vsaj eno sekundo za vsak meter razdalje med
robnikoma.
Semaforji za pešce morajo biti opremljeni z odštevalnimi
prikazovalniki časa do konca zelene luči.

Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija

Čakalna doba

Čakalna doba na zeleno luč za pešca na semaforiziranih križiščih
in prehodih ne sme biti daljša od 60 sekund.
Semaforji za pešce morajo biti opremljeni z odštevalnimi
prikazovalniki časa do konca rdeče luči.

Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija

Signal za slepe

Vsi semaforizirani prehodi za pešce morajo biti opremljeni
z zvočnim signalom.

Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija

Preprečevanje
parkiranja

V primeru parkiranja ob robniku mora biti to fizično onemogočeno
vsaj 5 m pred prehodom za pešce oziroma križiščem (ledvička).

Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija

Zavijalni pas za
desno zavijanje

Križišče ne sme imeti ločenega pasu za desno zavijanje mimo
semaforja (bypass lane).

Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija

Umirjanje prometa Na prehodu čez cesto z več kot dvema prometnima pasovoma
mora biti izveden vsaj vmesni prometni otok, na ostalih cestah pa
katerikoli ukrepi za umirjanje prometa v skladu
s TCS 03.800 : 2009.
Omejitev hitrosti

Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija

Na nesemaforiziranih križiščih in prehodih za pešce mora biti
Obrazec 3a: Opis ukrepa
hitrost motornih vozil omejena na največ 30 km/h, uvedeni morajo projektna dokumentacija
biti tudi ukrepi za umirjanje prometa.
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Ukrep uvedbe skupnega prometnega prostora kot eksperimentalna prometna ureditev:
Specifični pogoji

Opis specifičnega pogoja

Dokazilo

Omejitev hitrosti

Hitrost motornih vozil mora biti omejena na manj
kot 30 km/h

Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija

Eksperiment

Pridobljeno mora biti soglasje za izvedbo
eksperimentalne ureditve

Soglasje MZI

Prometna signalizacija

Na začetku območja mora biti jasno označeno, da Obrazec 3a: Opis ukrepa
gre za eksperimentalno prometno ureditev
projektna dokumentacija

4.2.2. Specifični pogoji sklop 2 – infrastruktura za kolesarje
Ukrep gradnja kolesarskih povezav:
Specifični pogoji

Opis specifičnega pogoja

Dokazilo

Izdelan koncept kolesarske Projekt predstavlja celovito kolesarsko povezavo.
povezave
Celovita povezava je lahko izvedena v več
etapah, pri čemer lahko vloženi ukrep predstavlja
eno ali več etap.
Vlagatelj mora izkazati, da nova povezava
povezuje izhodišče in cilj poti vsakodnevnih
kolesarjev znotraj mesta skladno s smernicami
za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih
naseljih.

Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija mora
vsebovati grafično prilogo
s prikazom namenske rabe prostora
in prikazanimi vsemi ukrepi

Neposrednost kolesarske
povezave

Dolžina povezave predstavlja kolesarsko traso,
ki ni 20 % daljša od optimalne dolžine in daljša
trasa nima večjega števila križanj.

Obrazec 3a: Opis ukrepa
Projektna dokumentacija mora
vsebovati grafično prilogo
z zarisanimi trasami ter izračunom
dolžine optimalne in načrtovane
trase

Udobnost kolesarske
povezave

Na križanjih povezave z neprednostnimi cestami Obrazec 3a: Opis ukrepa
je predvideno nivojsko vodenje kolesarja
Obrazec 3b: Podatki o ukrepu
(dvignjeni plato) oziroma so klančine z vzdolžnimi Projektna dokumentacija
nakloni pod 1:20 ali v primeru kolesarskega pasu
neposredno vodenje preko križišča
Kolesarska povezava se ne dviga in spušča na
posameznih uvozih (rodeo-efekt)

Obrazec 3a: Opis ukrepa
Obrazec 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija

Ukrep postavitev parkirišč za kolesa:
Specifični pogoji

Opis specifičnega pogoja

Dokazilo

Načrtovanje skladno
s smernicami

Parkirišče je tehnično načrtovano skladno
s Smernicah za umeščanje kolesarske
infrastrukture v urbanih območjih.

Obrazec 3a: Opis ukrepa,
Projektna dokumentacija

Zagotovljen dostop do
parkirišča za kolesarje

Novo parkirišče ima/bo imelo zagotovljen dostop Obrazec 3:a Opis ukrepa,
s kolesom.
Projektna dokumentacija

Oddaljenost parkirišča za
kolesarje od cilja poti

Oddaljenost parkirišča od najpogostejšega cilja
poti v bližini parkirišča ne presega 80 m.

Obrazec 3a: Opis ukrepa,
Investicijska in projektna
dokumentacija

Dostopnost

Parkirišče za kolesa bo javno in pod enakimi
pogoji dostopno vsem uporabnikom.

Obrazec 3a: Opis ukrepa, projektna
dokumentacija

Ukrep vzpostavitev sistema izposoje javnih koles:
Specifični pogoji

Opis specifičnega pogoja

Dokazilo

Minimalno število postaj
v sistemu

Sistem bo imel vsaj 4 postaje na različnih delih mesta
v minimalni oddaljenosti 200 m enega od drugega.

Obrazec 3a: Opis ukrepa
Projektna dokumentacija

Minimalno število priklopnih Vsaka postaja mora imeti vsaj 6 priklopnih mest.
mest na postajo

Obrazec 3a: Opis ukrepa
Projektna dokumentacija

Oddaljenost postaj od virov Oddaljenost posamezne postaje ni oddaljena več kot
in ciljev poti
150 m od virov uporabnikov (izhodišča in cilji potovanj).

Obrazec 3a: Opis ukrepa
Projektna dokumentacija

Ažurne informacije o številu Sistem bo omogočal ažurno (real time) informacijo
razpoložljivih koles na
o številu razpoložljivih koles na posamezni postaji na
posamezni postaji
spletu ali aplikaciji za mobilne telefone.

Obrazec 3a: Opis ukrepa
Projektna dokumentacija
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4.2.3 Specifični pogoji sklop 3 – avtobusna postajališča
Za potrebe tega javnega razpisa je poleg osnovnih
zahtev, določenih v Pravilniku o avtobusnih postajališčih
(Uradni list RS, št. 106/11), potrebno upoštevati dodatne
zahteve.
A) Dodatne zahteve oziroma določila glede na Pravilnik o avtobusnih postajališčih:
– 4. člen, (1) točka: vse navedeno velja tudi v primeru, ko gre za avtobusno postajališče ob občinski cesti;
– 4. člen, (2) točka: vsi navedeni elementi so obvezni, razen ločilnega otoka;
– 6. člen, (2) točka: velja le v primeru, da se zagotovi ustrezno umirjanje prometa s pomočjo ločilnega
otoka;
– 20. člen, (2) točka: se upošteva, če pa prostor
omogoča, se promet kolesarjev obvezno vodi za postajališčem;
– 20. člen, (4) točka: dodatno je potrebno zagotoviti
vsaj 2 metra varovalne ograje med čakališčem in kolesarsko stezo na vsaki strani postajališča;
– 21. člen, (4) točka: nadstrešnica je obvezni element postajališča, razen, če gre za postajališče, ki ima
izključno funkcijo izstopanja (npr. zadnje postajališče na
liniji, ki ni hkrati tudi začetno);
– 22. člen: oddaljenost do sosednjega prehoda za
pešce je lahko manjša od 150 metrov.
B) Dodatne zahteve za doseganje ustreznega standarda avtobusnih postajališč:
– Na vplivnem območju postajališča, v radiju
500 metrov od postajališča, živi po uradnih evidencah
ob predložitvi vloge vsaj 200 prebivalcev;
– Na vplivnem območju postajališča, v radiju
500 metrov od postajališča, živi po uradnih evidencah
ob predložitvi vloge manj kot 200 prebivalcev, vendar se
bo postajališče uporabljalo za izvajanje prevoza na klic,
za prevoz šoloobveznih otrok in za druge alternativne
oblike mobilnosti;
– Nadstrešnica ima zaradi preglednosti prozorno
zadnjo steno med čakališčem in površino za pešce oziroma kolesarje;
– Poleg zadnje stene mora imeti nadstrešnica še
vsaj eno stransko steno;
– Pod nadstrešnico so sedišča za vsaj tri osebe;
– Dostop do čakališča je brez arhitektonskih ovir za
invalidske vozičke;
– Za pešce je potrebno zagotoviti varne dostope do
postajališča v sklopu sklenjene mreže infrastrukture za
pešce v naselju;
– Za kolesarje je potrebno zagotoviti varne dostope
do postajališč v sklopu sklenjene mreže infrastrukture
za kolesarje v naselju, če je na postajališču omogočeno
parkiranje kolesa;
– Na lokaciji, ki je primerna za ustavljanje avtobusov v mestnem in medkrajevnem javnem linijskem
cestnem prometu, se glede na optimalni vozni red na
lokaciji zagotovi primerna dolžina postajališča za večje
število avtobusov in skladno s tem primerna opremljenost postajališča z jasno ločenimi informacijami za potnike mestnega in medkrajevnega prevoza;
– Vozni redi na postajališču bodo ob zaključku operacije zagotovili ustrezno frekvenco prevoza potnikov
glede na minimalne standarde dostopnosti, razen, če
gre za postajališča za prevoze na klic, za prevoz šoloobveznih otrok in za druge alternativne oblike mobilnosti.
Dokazila za vse specifične pogoje naj bodo podana
v obrazcu 3a: Opis ukrepa.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih
pogojev za ugotavljanje upravičenosti bodo zavrnjene.
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Predlagani projekti, ki bodo izpolnjevali pogoje
upravičenosti in bodo v okviru razpoložljivih zagotovljenih sredstev na posamezno občino na 1. ali 2. odpiranju
vlog, bodo potrjene.
V kolikor vlagatelj predlaga operacij-o/-e, ki presegajo razpoložljiva zagotovljena sredstva na posamezno
občino, bo operacija potrjena, določen pa bo nižji znesek sofinanciranja.
4.3 Merila
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje
upravičenosti, se bodo presojale na podlagi meril za
ocenjevanje. Merilo za ocenjevanje vlog je, na podlagi
Meril za izbor operacij v okviru Operativnega programa
za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje
2014–2020, prispevek operacije k spremembi deleža
opravljenih potniških kilometrov z osebnimi avtomobili
v kopenskem prevozu na račun zmanjšanja uporabe
avtomobila in izboljšanja kakovosti zraka v mestih.
Merilo je podrobneje razdeljeno za vsako vrsto
ukrepov trajnostne mobilnosti. Podrobnejši elementi
merila predstavljajo metodologijo za oceno prispevka
posameznih ukrepov in celotne operacije k spremembi
deleža opravljenih potniških kilometrov z osebnimi avtomobili v kopenskem prevozu na račun zmanjšanja uporabe avtomobila in izboljšanja kakovosti zraka v mestih.
Najvišji možen prispevek k merilu je 100 % oziroma
točk.
Posamezni ukrepi so ovrednoteni od 0 do 100 točk.
V kolikor posamezna operacija vključuje več ukrepov,
se vsak ukrep ocenjuje ločeno, za izračun skupnega
števila točk operacije oziroma prispevek k merilu javnega razpisa pa se posamezen ukrep ponderira z utežmi
glede na delež upravičenih stroškov ukrepa v primerjavi
s celotnimi upravičenimi stroški operacije.
Prispevek operacije se izračuna po formuli:
O1 *

V1
V
V
+ O2 * 2 + ...On * n = Oo
Vo
Vo
Vo

Ukrep = 1, 2, …, n
On: ocena ukrepa n
Vn: neto znesek upravičenih stroškov ukrepa n v
kategorijah gradnja nepremičnin in opredmetena osnovna sredstva
Vo: skupni neto znesek upravičenih stroškov operacije v kategorijah gradnja nepremičnin in opredmetena
osnovna sredstva
Oo: ocena operacije
Merila se uporabljajo za ocenjevanje in izbor vlog
posamezne občine v 1. in 2. roku, v primeru ostanka
sredstev iz 1. in 2. roka pa za izbor med vsemi vlogami v 3. roku. Ostanek sredstev iz prvih dveh rokov se
v 3. roku razdeli med vloge, ki bodo na podlagi meril za
ocenjevanje najbolje ocenjene, ne glede na to, v kateri
občini so predlagane.
Vsaka vloga na ocenjevanju po merilih lahko doseže največ 100 točk. V predlog za sofinanciranje se bodo
uvrstile vloge, katere bodo na ravni vsakega posameznega ukrepa dosegle najmanj 50 točk.
Ocenjevalna komisija bo vsak ukrep ocenila ločeno
glede na prejeto vlogo. V kolikor bo vloga sestavljena iz
več ukrepov, bo ocenjen vsak posamezen ukrep.
V prilogi javnega razpisa je obrazec 3b: Podatki
o ukrepu, ki izračuna oceno ukrepa. Vlagatelj mora
obrazec izpolniti z zahtevanimi podatki o posameznem
ukrepu. Vsak podatek mora biti preverljiv iz dokumentacije vloge.
Ocenjevalna komisija bo za vsako merilo za posamezen ukrep preverila izpolnjevanje merila.
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Merilo za izbor vlog z enakim točkovanjem
V primeru, da bosta imeli dve ali več vlog v fazi izločanja enako število točk, bo imela v 1. in 2. roku prednost vloga z višjim zneskom upravičenih stroškov, ki bo
še znotraj višine zagotovljenih sredstev za posamezno
občino, v 3. roku pa vloga z višjim številom prebivalcev
v mestnem območju po zadnjih objavljenih podatkih
SURS.
Zadnji vlogi, ki bo na podlagi meril v 3. roku še upravičena do sofinanciranja iz preostanka sredstev, se dodeli ostanek razpoložljivih sredstev. V kolikor katerikoli
vlagatelj odstopi od prijave, se sredstva dodeli naslednji
najbolje ocenjeni vlogi.
4.3.1 Merila – infrastruktura za pešce
Infrastrukturo za pešce delimo na štiri vrste ukrepov: pločnike, križišča, prehode za pešce ter skupni
prometni prostor.
Merila za ocenjevanje ukrepov gradnje pločnikov:
Merila
Na cesti, vzdolž katere se načrtuje pločnik, so v okviru operacije
uvedeni ukrepi umirjanja prometa (v skladu s TSC 03.800 : 2009).
– Fizični ukrepi (zožitve, ploščadi, grbine, ločilni otoki, zamiki osi
vozišča) so predvideni na cesti ob kateri se načrtuje pločnik in na
vseh prečnih cestah: 20 točk
– Ukrepi pri vsakem križišču: vsaj optični ali zvočni na glavni cesti,
fizični na stranskih: 15 točk
– Ukrepi umirjanja prometa so načrtovani vsaj na vseh prehodih
preko stranskih cest: 10 točk
– Ukrepi so načrtovani, kjer je to najbolj potrebno: 5 točk
– Ni ukrepov: 0 točk
Delež pločnika (dolžine pločnika), kjer je širina večja od 3 m.
– Širina pločnika 3 m ali več vsaj na 50 % dolžine pločnika: 30 točk
– Širina pločnika nikjer ne presega 3 m: 0 točk
Ocena[t] = 30 *

L3
0,5 * L

L: dolžina celotnega pločnika
L3: dolžina, na kateri je širina pločnika 3 m ali več
Najvišja možna ocena je 30 točk.
Površine za pešce so fizično ločene od površin za kolesarje.
– Višinska razlika ali vmesni zeleni pas in kolesarska steza ali pot:
20 točk
– Višinska razlika (kolesarski pas ali kolesarji na cesti) ali ločitev
z razliko v tlaku (npr. pas granitnih kock, različni tlaki): 10 točk
– Ločitev pasov s črto: 5 točk
– Mešana površina za pešce in kolesarje: 0 točk
Ob (oziroma na) površinah za pešce je predvidena urbana oprema.
Klop je vsaj na 250 m in ne ovira hoje.

Ob (oziroma na) pločniku je predvidena zasaditev z drevesi, ki ne
ovira hoje.
V kolikor primerna zasaditev v celoti ali deloma že obstaja, se šteje
za izpolnjevanje merila.
Površine za pešce so v celoti opremljene z javno razsvetljavo.

Število Dokazila
točk
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki
o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
0–20

Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki
o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
0–30

Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki
o ukrepu.
0–20 Projektna dokumentacija.

5

10

5
Ureditev vsebuje tudi sistem označevanja za promocijo hoje kot
prometnega načina.

10

Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki
o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki
o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki
o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki
o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
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Merila za ocenjevanje ukrepov rekonstrukcije križišč:
Merila

Število Dokazila
točk

V križiščih je na glavni cesti predvideno umirjanje motoriziranega
prometa (zožitve, ploščadi, grbine, ločilni otoki, zamiki osi
vozišča).
– Križišče je v celoti urejeno kot dvignjena ploščad v skladu s TSC
03.800 : 2009, ali semaforizirano križišče na večpasovni cesti, ki se ji
zmanjša število prometnih pasov: 30 točk
0–30
– Ostali fizični ukrepi (ločilni otoki, grbine, zožitve, zamiki osi
vozišča): 20 točk
– Umirjanje z zvočnimi zavorami: 10 točk
– Umirjanje z optičnimi zavorami: 5 točk
– Brez ukrepov umirjanja prometa na glavni cesti: 0 točk

Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki
o ukrepu.
Projektna dokumentacija.

V križiščih je predvideno nivojsko vodenje pešca preko neprednostne
ceste (ploščad: dvignjen prehod za pešce, dvignjeno celotno
križišče).
– Preko vseh neprednostnih cest (ali celotno križišče kot dvignjena
ploščad, ali v primeru semaforiziranega križišča na večpasovni cesti, 0–30
ki se ji zmanjša število prometnih pasov prehod pločnika na višino
ceste z naklonom manj kot 3 %): 30 točk
– Preko dela neprednostnih cest: 10 točk
– Ni nivojskega vodenja: 0 točk

Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki
o ukrepu.
Projektna dokumentacija.

Zavijalni radiji za motorna vozila so zmanjšani na najmanjšo
dopustno mero, glede na predvideno vrsto prometa. (Upošteva se
radij, ki je največji glede na dopustnega)
– Najmanjši dopusten radij v skladu s predpisi: 30 točk
– Radij za 50 % večji od najmanjšega dopustnega v skladu
s predpisi: 0 točk

Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki
o ukrepu.
Projektna dokumentacija.

Ocena[t] = 60 * (1,5 –

radij1
radij1min

0–30
)

radij1: načrtovan radij
radij1min: minimalen dopusten radij na istem mestu
Najnižja ocena je 0 točk.
Ureditev vsebuje tudi sistem označevanja za promocijo hoje kot
prometnega načina

10

Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki
o ukrepu.
Projektna dokumentacija.

Merila za ocenjevanje ukrepov prehodov za pešce:
Merila

Število Dokazila
točk

Prehod za pešce je semaforiziran
40
V sklopu ureditve prehoda za pešce je predvideno umirjanje
motoriziranega prometa (zožitve, ploščadi, grbine, ločilni otoki, zamiki
osi vozišča).
– Prehod je urejen kot dvignjena ploščad, pešec je voden nivojsko
in/ali ločilni prometni otok: 40 točk
– Ostali fizični ukrepi (zožitve, zamiki osi vozišča): 20 točk
– Umirjanje z zvočnimi zavorami: 10 točk
– Umirjanje z optičnimi zavorami: 0 točk

40

Prehod za pešce je ustrezno opremljen z vodili za slepe

Ureditev vsebuje tudi sistem označevanja za promocijo hoje kot
prometnega načina

Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki
o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki
o ukrepu.
Projektna dokumentacija.

10

Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki
o ukrepu.
Projektna dokumentacija.

10

Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki
o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
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Merila za ocenjevanje ukrepov skupni prometni prostora kot eksperimentalna prometna ureditev:
Merila

Število Dokazila
točk
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in
50 obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in
obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
10
Projektna dokumentacija.

Skupni prometni prostor se uvaja na območju, kjer je prej
potekal motorni promet.
Površine za mirujoči promet ali ustavljanje so jasno označene
in ne presegajo 15 % celotne površine, ali pa jih na javnih
površinah v okviru ureditve skupnega prometnega prostora
sploh ni.
V območju je predvidena zasaditev dreves, vsaj eno drevo na
500 m2.

10

V območju je predvidena postavitev urbane opreme

10

Ureditev vsebuje tudi sistem označevanja za promocijo hoje kot
prometnega načina

20

Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in
obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in
obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in
obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.

4.3.2 Merila – infrastruktura za kolesarje
Infrastrukturo za kolesarje delimo na tri vrste ukrepov: kolesarske povezave, parkirišča za kolesa in sistemi za izposojo javnih koles. Vsaka vrsta ukrepa za kolesarje bo ocenjena ločeno in za vsako je možno doseči
maksimalno 100 točk.
V kolikor bo vlagatelj prijavil operacijo, ki vključuje
več ločenih ukrepov (kolesarsko povezavo in parkirišče za kolesa, več ločenih kolesarskih povezav, več
parkirišč za kolesa na različnih lokacijah …), bo v skladu s spodnjimi merili ocenjen vsak posamezen ukrep.
Končna ocena operacije bo povprečje končnih ocen
vseh ukrepov. Za vsako merilo mora projektant v vlogi
podati pojasnilo.

Merila za ocenjevanje ukrepov gradnje kolesarskih povezav:
Merila
POVEZANOST
Povezovanje različnih delov mesta glede na namensko rabo
(kriterij):
– območja mesta z različno namensko rabo (npr.
stanovanjska soseska – poslovno-gospodarske cone –
središče mesta – stanovanjska soseska) = 100 %
– območja mesta z enako namensko rabo (stanovanjska
soseska – stanovanjska soseska, poslovno-gospodarska
cona – poslovno-gospodarska cona) = 30 %
– ne povezuje različnih območij mesta = 10 %
Vsaka kolesarska povezava se točkuje z odstotkom kriterija,
v katerega spada.
NEPOSREDNOST
Neposrednost povezave:
– najbolj neposredno povezavo med izhodiščem in ciljem
(razdalja) = 100 % možnih točk,
– 20 % daljšo razdaljo med izhodiščem in ciljem = 0 %.
Vsaka kol. povezava se med obema kriterijema točkuje
linearno (10 % daljša od najbolj neposredne razdalje je
50 % točk).
VARNOST
Na križanjih povezave z neprednostnimi cestami
je predvideno umirjanje motoriziranega prometa (grbina,
zožitev prometnega pasu, dodatne talne oznake …)
% točk se določi glede na delež križanj

Število točk Dokazila
25
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija mora
vsebovati grafično prilogo s prikazom
namenske rabe prostora in vrisano
2,5; 7,5 ali
povezavo
25

10

0–10

Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija mora
vsebovati grafično prilogo z zarisom
in izmerjeno dolžini optimalne in
načrtovane trase

30
0–15

Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija mora določiti
število križanj na povezavi in število
križanj, ki izpolnjujejo to merilo.
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Merila
Število točk
Povprečna širina kolesarske povezave glede na optimum po
smernicah:
– Vsaj optimum po Smernicah za umeščanje kolesarskih
povezav v urbana naselja = 100 % možnih točk,
– Minimalna širina povezave po Navodilih za projektiranje
0–15
kolesarskih površin = 0 % možnih točk.
Širina kol. povezave se med obema kriterijema točkuje
linearno. Kolesarske povezave na mešanih prometnih
površinah se ocenijo z 0 točkami.
UDOBJE
14
V križiščih na kolesarski povezavi so izvedeni ukrepi
prioritizacije kolesarjev (ukrepi umirjanja motoriziranega
prometa, cycling box, prednostna zelena luč za kolesarje,
sredinski otoki imajo nivojsko vodenje kolesarjev, držala
za kolesarje na križiščih, indukcijska zanka ali kolesarjem
0–10
prilagojena lokacija stikala za skrajšanje intervala zelene luči
na prednostni cesti, v krožnih križiščih z omejitvijo
30 km/h je vodenje kolesarja po prometnem pasu,
namenjenem mešanemu prometu – sharrow …)
% točk se določi glede na delež križišč
Ob povezavi je nameščena urbana oprema prilagojena
kolesarjem
4
PRIVLAČNOST
Kolesarska povezava je od vozišča ločena z zelenico in/ali
drevoredom
% točk se določi glede na dolžino celotne kolesarske
povezave v okviru prijavljene operacije
Kolesarska povezava v vsaj 10 % celotne trase poteka ob ali
po območjih zelenih površin po OPN

Dokazila
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija mora
vsebovati podatek o povprečni širini
kolesarske povezave (ki je predmet
operacije).

Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija mora določiti
število križanj na povezavi in število
križanj s predvidenimi spremembami
prometnih režimov

Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija

6
0–3

3

DODATNA MERILA
Kolesarska povezava povezuje intermodalno vozlišče v kraju
z glavnimi območji delovnih mest

15

Investicija predvideva postavitev števca kolesarjev ob
kolesarski povezavi

5

10

Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija mora določiti
odstotek dolžine celotne povezave, ki
izpolnjuje merilo
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija mora določiti
dolžino povezave, ki izpolnjuje merilo
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Iz projektne dokumentacije mora
biti razvidna oddaljenost od
intermodalnega vozlišča v kraju
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija

Merila za ocenjevanje ukrepov postavitve parkirišč za kolesa:
Načela
Število točk
Oddaljenost parkirišča za kolesa do vhoda v stavbo cilja
potovanja glede na čas parkiranja (Smernice Slika 95)
– maksimalna oddaljenost = 0 % možnih točk,
– oddaljenost do 10 m = 100 % možnih točk
0–60
Oddaljenost med obema kriterijema se točkuje linearno (če je
primer maksimalne oddaljenosti parkirišča od vhoda 80 m, je
oddaljenost 45 m parkirišča od vhoda točkovana s
50 % možnih točk)
Posamezno kolesarsko stojalo je samostojno pritrjeno v tla ali
vijačeno na nadstrešek
10
Parkirišče za kolesa je na intermodalnem vozlišču
Parkirišče za kolesa je dobro vidno in osvetljeno
Parkirišče za kolesa ima opremo za opravljanje mini-servisa

10
5
5

Dokazila
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Iz projektne dokumentacije mora biti
razvidna oddaljenost parkirišča od
glavnega cilja v bližini parkirišča

Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija
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2285

Število točk Dokazila
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
5
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
5
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija

Merila za ocenjevanje ukrepov uvedbe sistemov izposoje javnih koles:
Merila
Število točk
Postaje javnega sistema izposoje koles so postavljene
na največjih generatorjih prometa v mestu (intermodalno
vozlišče, središče mesta, nakupovalni centri, večje
0–60
stanovanjske soseske)
% točk se določi glede na delež postaj na največjih
generatorjih prometa
Med vsemi postajami je zagotovljena neprekinjena
kolesarska povezava (ločena kolesarska povezava, prometni
pas, namenjen mešanemu prometu – sharrow ali skupni
prometni prostor, omejitev 30 km/h, PLDP pod 1500 motornih
0–40
vozil/dan)
% točk se določi glede na delež zagotovljenih povezav med
vsemi možnimi povezavami med postajami (primer: 4 postaje
je 6 možnih povezav)

Dokazila
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija
Projektna dokumentacija določi vseh
št. postaj in postaj na generatorjih
prometa
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis
ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija določi vseh
št. postaj, ki so medsebojno povezane

4.3.3 Merila – avtobusna postajališča
Merila za ocenjevanje ukrepov gradnje in/ali rekonstrukcije avtobusnih postajališč:
Merila
Izdelan koncept omrežja JPP s postajališči v naselju oziroma regiji
Izdelana celostna podoba postajališč v naselju oziroma občini
Elektronsko obveščanje o prihodu avtobusov v realnem času na postajališčih
Načrt zasaditve okolice postajališča in njegova izvedba
Uporaba različnih tlakov, ki doprinesejo k estetski vrednosti v prostoru
Zagotovitev enostavnega prehoda z enega prometnega sistema na drugega
Označitev naziva postajališča v Braillovi pisavi
Talne oznake za slepe in slabovidne do postajališča
Koš za smeti na postajališču
Pod nadstrešnico so sedišča za vsaj pet oseb
Kolesarska infrastruktura, ki čakališče povezuje z obstoječim kolesarskim omrežjem v naselju
Različni elementi za umirjanje prometa (ločilni otok in podobno)
Kolesarnica za kolesa na ali v neposredni bližini postajališča (do 80 m)
Pokrito stojalo za kolesa na ali v neposredni bližini postajališča
Informiranje javnosti – promocija novega/prenovljenega postajališča v medijih
Informacijska kampanja za občane – promocija sistema JPP
Izdelan zemljevid naselja z označenimi progami JPP, objavljen na postajališču
Izdelan zemljevid naselja z označenimi progami JPP, objavljen na svetovnem spletu
Natisnjen zemljevid naselja z označenimi progami JPP, distribuiran vsem gospodinjstvom v naselju
in njegovem vplivnem območju

Število točk
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Dokazila za vsa merila naj bodo podana v obrazcu 3a: Opis ukrepa.
4.4. Zahteve
Vlagatelj mora izpolnjevati sledeče zahteve, katerih izpolnjevanje izkazuje z Obrazcem št. 4: Izjava
vlagatelja:

ZAHTEVE
Vlagatelj/upravičenec je oziroma bo pri porabi sredstev upošteval zakon, ki ureja javno naročanje in javno-zasebno
partnerstvo, če so izpolnjeni pogoji za njegovo uporabo.
Vlagatelj/upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati Uredbo 1303/2013/EU in veljavna
Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020.
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ZAHTEVE
Vlagatelj/upravičenec bo dolžan zagotavljati 10-letno 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 treh 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 bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta
sredstva za operacijo.
Vlagatelj/upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije,
katere 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).
Vlagatelj/upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost
in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa
lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili
iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Vlagatelj/upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacij. Če se bodo pri
izvajanju operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Vlagatelj/upravičenec zagotavlja, da operacija ne bo predmet nedovoljenih sprememb, in da izbrane operacije za
podporo iz skladov ne vključujejo operacije, ki so bile ali bi morale biti v postopku izterjave v skladu po preselitvi
proizvodne dejavnosti zunaj programskega območja v skladu z 71. členom EU Uredba o skupnih določbah.
Spremembe operacije so dovoljene zgolj ob upoštevanju veljavne zakonodaje in Navodil organa upravljanja za
načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike
v programskem obdobju 2014–2020.
Vlagatelj/upravičenec soglaša s tem, da bo, 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, 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.
Vlagatelj/upravičenec bo pri izvajanju operacije zagotovil skladnosti z načeli spodbujanja enakosti moških in
žensk ter nediskriminacije in trajnostnega razvoja (7. in 8. člen EU Uredbe o skupnih določbah).
Vlagatelj/upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu
zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Vlagatelj/upravičenec zagotavlja, da pri operaciji ne prihaja, do dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki
so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že 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. V kolikor višina sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, bo potrebno
ustrezno znižanje stopnje, ministrstvo pa zahteva od upravičenca vrnitev neupravičeno prejetih sredstev v skladu
s pogodbo o sofinanciranju.
Vlagatelj/upravičenec je seznanjen, da operacija ne sme predstavljati državne pomoči.
Sredstev na tem javnem razpisu ne more pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve pogodbe o sofinanciranju
investicije oziroma projekta, prepovedano sodelovanje na razpisih sofinancerja.
Operacija ni sofinancirana iz drugih sredstev EU, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne
presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja v skladu s tem razpisom.
Evropski teden mobilnosti: v času Evropskega tedna mobilnosti, ki je vsako leto med 16. in 22. septembrom, mora
občina na krajevno običajen način seznaniti občane z dejavnostjo občine v zvezi z izvajanjem aktivnosti tega
javnega razpisa ter načrti občine na področju trajnostne mobilnosti na način, da bo prispevala k ozaveščenosti in
pomenu trajnostne mobilnosti med občani. Vsebina bo prilagojena fazi izvedbe operacije, v kateri se bo nahajala
občina v času Evropskega tedna mobilnosti.
Vsi izdelki morajo biti v slovenskem jeziku.
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5 Način predložitve vlog
5.1 Razpisna dokumentacija/vprašanja in odgovori
Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vsi
spodaj navedeni razpisni obrazci, vzorci in priloge.
– razpisni obrazec št. 1: oprema ovojnice,
– razpisni obrazec št. 2: osnovni podatki o vlagatelju,
– razpisni obrazec št. 3: opis operacije,
– razpisni obrazec št. 3a: opis ukrepa,
– razpisni obrazce št. 3b: podatki o ukrepu,
– razpisni obrazec št. 4: izjava vlagatelja,
– razpisni obrazec št. 5: vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– razpisni obrazec št. 6: kontrolnik za popolnost
vloge,
– priloga št. 1: višina razpoložljivih zagotovljenih
sredstev po občinah.
Razpisna dokumentacija v slovenskem jeziku je
vsem prijaviteljem dostopna na: http://www.mzi.gov.si.
Odgovori na vprašanja, ki se bodo neposredno
nanašala na ta javni razpis, bodo objavljena na spletni
strani MZI.
Odgovorjena bodo le tista vprašanja, ki bodo
poslana pisno na elektronski naslov mzi-mobilen.si@gov.si, z obvezno oznako, JR-TM_1/2017, najkasneje do 10 dni pred posameznim rokom za oddajo
vlog, do 12. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo
objavljeni 5 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog
do 15. ure.
Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.
Kontaktna oseba za javni razpis je Gregor Steklačič.
5.2 Način prijave in razpisni roki
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je četrtek, 23. 11. 2017.
Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek,
5. 6. 2018.
Vloga z vso zahtevano dokumentacijo mora na
naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4,
1535 Ljubljana, dospeti oziroma biti oddana osebno na
dan posameznega roka za oddajo vlog do 12. ure. Vloga se lahko pošlje priporočeno po pošti oziroma odda
v glavno pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni
dan med 9. in 15.30 (v petek do 14.30).
Vloga, ki bo dospela po poteku posameznega roka,
bo odprta na naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednji rok za oddajo vlog ni predviden, se vloga s sklepom
zavrže kot prepozna ter vrne vlagatelju.
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
za javni razpis UTM« in s polnim nazivom in naslovom
prijavitelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Obrazec
št. 1: Oprema ovojnice), ki ga lahko vlagatelj izpolnjenega v skladu z navodili nalepi na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice). Vloge morajo biti napisane
v slovenskem jeziku.
Vlagatelj odda vlogo v enem izvodu. Kopijo celotne
vloge (obrazci z vsemi prilogami) mora hraniti v arhivu
za potrebe kontrole izvajanja operacije. Prav tako mora
hraniti v arhivu kopije vseh dokumentov, ki jih bo posredoval v morebitni dopolnitvi vloge in zahtevkov za
izplačila s prilogami.
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Neustrezno označene vloge bodo s sklepom zavržene.
5.3 Navodilo za pripravo vloge na javni razpis
Vlagatelj mora do predpisanega roka za oddajo
vlog na javni razpis predložiti pravilno opremljeno zapečateno ovojnico in izpolnjene, med seboj vsebinsko
in vrednostno usklajene, podpisane ter žigosane dokumente:
I. Oprema ovojnice (obrazec št. 1):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki o pošiljatelju,
– z x se označi tip vloge.
II. Osnovni podatki o vlagatelju (obrazec št. 2):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja/-ev,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja/-ev,
– obrazec št. 2 mora biti izpolnjen in priložen tudi
v elektronski obliki (CD/DVD/USB medij). V datoteko
z imenom »2_podatki o vlagatelju_naziv vlagatelja_naziv operacije« se vpišejo vsi potrebni podatki, datoteko
se shrani v istoimenskem pdf formatu; podpis elektronske verzije obrazca ni potreben.
III. Opis operacije (obrazec št. 3):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki (izpolnjuje
se le zelene celice),
– z X se označi strinjanje z navedbami,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja,
– v obrazcu morajo biti vse vrednosti vpisane v zneskih po tekočih cenah brez DDV (razen kadar v skladu
z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ preračun stalnih v tekoče cene ni potreben),
– zneski iz tabele Finančna konstrukcija operacije
za črpanje EU sredstev morajo biti skladni z zneski iz
investicijske dokumentacije,
– v primeru, da operacija zajema več ukrepov, se
vrstice lahko dodajo,
– obrazec št. 3 mora biti izpolnjen in priložen tudi
v elektronski obliki (CD/DVD/USB medij). V datoteko
z imenom »3_opis operacije_naziv operacije« se vpišejo vsi potrebni podatki, datoteko se shrani v izvirnem
(Excel) zapisu; podpis elektronske verzije obrazca ni
potreben,
– za obrazec se priloži naštete priloge.
IV. Opis ukrepa (obrazec št. 3a):
– za vsak ukrep se izpolni ločen obrazec,
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki,
– z X se označi strinjanje z navedbami,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja,
– obrazec št. 3a mora biti izpolnjen in priložen tudi
v elektronski obliki (CD/DVD/USB medij). V datoteko
z imenom »3a_naziv ukrepa_naziv operacije« se vpišejo
vsi potrebni podatki, datoteko se shrani v istoimenskem
pdf formatu; podpis elektronske verzije obrazca ni potreben.
V. Podatki o ukrepu (obrazec št. 3b):
– za vsak ukrep se izpolni ločen obrazec (izpolnjuje
se le zelene celice),
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki,
– z X se označi potrjevanje izpolnjevanja specifičnih pogojev,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja,
– v obrazcu morajo biti vse vrednosti vpisane v zneskih po tekočih cenah brez DDV (razen kadar v skladu
z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
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obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ preračun stalnih v tekoče cene ni potreben),
– obrazec št. 3b mora biti izpolnjen in priložen tudi
v elektronski obliki (CD/DVD/USB medij). V datoteko
z imenom »3b_naziv ukrepa_naziv operacije« se vpišejo vsi potrebni podatki, datoteko se shrani v istoimenskem izvirnem (Excel) zapisu; podpis elektronske verzije
obrazca ni potreben.
VI. Izjava vlagatelja (obrazec št. 4):
– z X se označi strinjanje z vsemi navedbami v izjavi,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
VII. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (obrazec
št. 5):
– obrazec na vsaki strani parafira odgovorna oseba
vlagatelja.
VIII. Kontrolnik za popolnost vloge (obrazec št. 6):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki,
– z X se označi strinjanje z navedbami v izjavi,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
Priloge k vlogi morajo biti predložene na elektronskem mediju.
Projektna dokumentacija mora biti predložena
v elektronski obliki v zapisu .pdf ter .dwg, .dxf ali podoben zapis. Popis del s projektantsko oceno se predloži
tudi v zapisu .pdf in izvirnem zapisu.
Investicijska dokumentacija mora biti predložena
v elektronski obliki v zapisu .pdf.
Stroški operacije in ostali finančni izračuni morajo
biti v evrih (EUR), izračuni na dve decimalni mesti.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je v roku
ustrezno dopolnjena na podlagi poziva k dopolnitvi.
6 Postopek in način izbora
6.1 Postopek in način izbora
Postopek javnega razpisa za izbor operacij bo vodila strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval predstojnik ministrstva.
6.2 Odpiranje vlog
Odpiranje vlog za prvi krog bo predvidoma 23. 11.
2017. Za drugi krog ob odpiranje predvidoma 6. 3. 2018
in morebitni tretji krog 5. 6. 2018.
Odpiranje vlog bo na sedežu Ministrstva za infrastrukturo v Ljubljani in ne bo javno. Vse pravočasno prispele in pravilno opremljene vloge bo strokovna komisija
odprla in pregledala.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in
sicer po vrstnem redu prejema. Nepravilno izpolnjene
in označene ovojnice se vrnejo pošiljatelju.
O odpiranju vlog bo komisija sproti vodila zapisnik,
ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog;
– predmet javnega razpisa;
– imena navzočih predstavnikov komisije;
– imena oziroma naziv vlagatelja (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu prejema vlog;
– ugotovitve o popolnosti vlog;
– imena tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne
vloge.
6.3 Zaupna narava dokumentacije
Člani strokovne komisije bodo podatke varovali kot
zaupne in jih uporabili izključno za namene ocenjevanja.
6.4 Dopolnitev vlog
Strokovna komisija bo v roku petnajstih delovnih dni
od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih
vloge ne bodo popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo določila komisija (največ 15 dni).
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Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati elementov,
ki bi vplivali na vsebino ali vrednost operacije:
– višine zaprošenih sredstev,
– tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– tistih elementov vloge, ki so predmet ocenjevanja
na podlagi meril razpisa in vplivajo oziroma bi lahko vplivali na razvrstitev vloge.
Na glede na prejšnjo točko sme izključno vlagatelj
ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika državnega
proračuna popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije
pri pregledu in ocenjevanju vlog. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vloga, ki ne bo dopolnjena v skladu s pozivom za
dopolnitev, bo zavržena.
Strokovna komisija lahko po dopolnitvi vloge, v kolikor bo to časovno še izvedljivo, pozove prijavitelja še
k pojasnilu eventualnih nejasnosti v vlogi.
6.5 Zavrženje vlog
Vloga bo zavržena brez poziva za dopolnitev, če:
– je bila oddana prepozno,
– je nepravilno označena,
– ni oddana v skladu z navodilom prijaviteljem za
izdelavo vloge na javni razpis,
– če na ovojnici pošiljatelj (prijavitelj) ne bo naveden.
Prav tako bodo zavržene vloge, ki na podlagi poziva
k dopolnitvi:
– ne bodo dopolnjene,
– bodo dopolnjene prepozno ali
– ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom na dopolnitev (neustrezno dopolnjene vloge).
6.6 Ocenjevanje vlog
Strokovna komisija bo po prejemu vlog preverila
izpolnjevanje pogojev za operacijo in specifičnih pogojev
za vsak posamezen ukrep.
V kolikor iz predložene dokumentacije ne bo razvidno izpolnjevanje pogojev ali specifičnih pogojev strokovna komisija vlagatelja pozove k dopolnitvi oziroma pojasnilu, na katerega mora vlagatelj podati odgovor v največ
15 dneh. V primeru nepopolnosti dopolnitev oziroma pojasnil se vloga zavrže.
Popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje in
specifične pogoje, ter bodo skladne s predmetom, namenom in cilji razpisa, bodo ocenjene s strani strokovne
komisije na podlagi meril tega javnega razpisa.
Komisija bo o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju za vsak rok za
oddajo vlog vodila zapisnik.
Na podlagi ocene vlog bo komisija pripravila predlog
prejemnikov sredstev, ki bo predložen ministru za infrastrukturo.
6.7 Obveščanje o izboru
Vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku največ 60 delovnih dneh od datuma
odpiranja vlog. O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za infrastrukturo.
Po prejemu sklepa o izboru bodo izbrani vlagatelji
pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu ministrstva:
http://www.mzi.gov.si.
6.8 Pogodba o sofinanciranju
Ministrstvo in izbrani vlagatelj bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja
operacije na osnovi načrtovanih dejavnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
Pogodba o sofinanciranju, ki je priloga razpisne dokumentacije, je vzorčna. MZI si pridržuje pravico, da vzorec pogodbe pred podpisom spremeni. Prejemnik lahko

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
podpis pogodbe zavrne. V tem primeru se šteje, da je
odstopil od vloge na javni razpis. Enostransko spreminjanje v podpis predložene pogodbe s strani prejemnika
ni dopustno. Nasprotno pomeni, da med strankama ni
potrebnega soglasja in se šteje, da pogodba ni sklenjena.
Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z MZI. Če se v roku osmih dni
ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo
za pridobitev sredstev. S tem projektom vlagatelj ne more
kandidirati v naslednjem roku za oddajo vlog.
V primeru, da prejemnik sredstev želi predhodno odstopiti od svoje vloge za pridobitev sredstev, mora pisno
obvestiti MZI, Langusova 4, 1535 Ljubljana.
6.9 Pravno sredstvo
Zoper sklep Ministrstva za infrastrukturo pritožba ni
dovoljena. Zoper sklep je možen upravni spor.
Ministrstvo za infrastrukturo
Ob-3117/17
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev
za potencialne podjetnike in podjetja
v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje
od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022
Na podlagi določb:
– 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) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– 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 nadaljevanju Uredba 1303/2013/EU),
– 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),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih
informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo
informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi
za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi
(UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja
in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in

Št.

54 / 29. 9. 2017 /

Stran

2289

Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti
v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za
strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3.
2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije
(EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi
prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe
(EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz
programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih
značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov
(UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne
20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt,
poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna
mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo,
ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in
v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju
za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38
z dne 13. 2. 2015, str. 1),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138
z dne 13. 5. 2014, str. 5),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje
inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega
razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj
(UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013 o skupnih določbah,
– 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 (ZIPRS1718), (Uradni list RS,
št. 80/16 in 33/17),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017,
(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018,
(DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
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– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15),
– Programa dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 2017 in
2018, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 23. redni seji
dne 6. 6. 2017 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje dne 21. 6. 2017,
št. 302-170/2016/59,
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega
organa med ministrstvom in agencijo št. 303-7/2016/6
z dne 9. 5. 2016,
– Pogodbe št.SPIRIT-2017-2022/SPOT-JB o izvajanju in financiranju javnega razpisa za financiranje celovitih
podpornih storitev v okviru SPOT v obdobju 2017-2022:,
sklenjene med Javno agencijo Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj
in tehnologijo z dne 23. 6. 2017,
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15 in 27/17),
– 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,
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020,
št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Sklepa o potrditvi Zagonskega elaborata vladnega
strateškega razvojnega projekta P6.3. VEM za poslovne
subjekte, št. 30000-5/2016/3, z dne 15. 9. 2016,
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad
št. 3-1/1/MGRT/0 za Javni razpis za financiranje izvajanja
celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in
podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje
od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022 z dne
28. 9. 2017.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva
Posredniški organ: Republika Slovenija, Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
Izvajalski organ: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
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 (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja
v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne
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osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno
gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja
novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.1. Spodbujanje nastajanja in delovanja
podjetij, predvsem start-up podjetij«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS,
št. 102/07, 57/12, 82/13,17/15 in 27/17 – v nadaljevanju
ZPOP-1), ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije, ter izboljšanje podjetniške kulture. Javni razpis je namenjen:
– krepitvi podjetniškega potenciala za MSP;
– pospeševanje ustanavljanja novih MSP.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja
in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti
z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu
in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek
podjetniških inkubatorjev«.
Cilji javnega razpisa so:
– povečanje informiranosti in znanja za reševanje
izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega
ciklusa in
– povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti,
in bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti
in razvoja podjetij.
Cilj(e) javnega razpisa bomo dosegli z naslednjim
rezultatom:
– povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno
podporo.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja
brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah (v nadaljevanju SPOT regije). V vsaki statistični
regiji na območju Republike Slovenije bo financiran en
SPOT regije za ciljno skupino v obdobju od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2022.
Samostojni vlagatelj, v primeru konzorcija pa vlagatelj in posamezni konzorcijski partnerji morajo izvajati
naslednje naloge:
– promocija podjetniške kulture,
– izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP,
– povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje
partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni,
– evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni
in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani
svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.
Predmet javnega razpisa je financiranje v tabeli 1 navedenih aktivnosti, ki izhajajo iz zgoraj opredeljenih nalog.

Tabela 1: Pregled aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa
AKTIVNOSTI SPOT regije
1. INFORMIRANJE
– posredovanje informacij o regionalnih podjetniških aktivnostih za oblikovanje nacionalnega e-biltena Moj spletni
priročnik;
– redno informiranje o aktivnostih na področju spodbujanja podjetništva;
– priprava člankov o podjetniških temah in aktivnostih v regiji.
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AKTIVNOSTI SPOT regije
2. SVETOVANJE
Osnovno svetovanje, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladno s predpisi, ki urejajo sodni register ali
postopki za pridobivanje subvencij v skladu s programom agencije (npr. izpolnjevanje e-vavčerjev, ko bo sistem
vzpostavljen) in vključuje neposreden vnos podatkov o svetovancu v CRM (program za upravljanje s potencialnimi
podjetniki in podjetniki – angl. Customer Relationship Management agencije). Svetovanje lahko poteka telefonsko,
na SPOT regije, mobilno ali preko e-pošte.
3. ANIMIRANJE IN POVEZOVANJE REGIONALNEGA OKOLJA
– mreženje subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva …) in promocija aktivnosti SPOT regije
ali ukrepov spodbujanja podjetništva;
– informiranje o spodbujanju podjetništva v regiji in storitvah SPOT regije;
– promocija storitev SPOT regije preko osebnih obiskov pri MSPjih;
– srečanje s predstavnikom vsake občine – vsako leto srečanje s predstavnikom občine z namenom spodbujanja
podjetništva v regiji;
– udeležba na dogodkih čezmejnega povezovanja – sodelovanje in povezovanje s sorodnimi institucijami
v sosednjih državah.
4. USPOSABLJANJA IN DELAVNICE
– izvajanje usposabljanj in delavnic za potencialne podjetnike in MSP.
a) Usposabljanje je proces pridobivanja, razvijanja in izboljšanja tistih sposobnosti, veščin, navad in kompetenc
potencialnih podjetnikov ali MSP, ki jim bodo omogočile večjo učinkovitost in s tem doseganje ciljev podjetja.
b) Delavnica je proces, v katerem se udeleženec osredotoči na konkreten izziv podjetja ali podjetniške ideje in ga
nato s praktičnimi vajami razvija in implementira.
Tako usposabljanja kot delavnice vlagatelj izvaja na področjih, ki spodbujajo podjetniško kulturo in povečujejo
podjetniško dejavnost.
5. IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN ODPIRANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI
izmenjava dobrih praks, predstavitve izkušenj tako znotraj Slovenije, kot čezmejno z namenom povezovanj-mreženj
in odpiranja novih poslovnih priložnosti tako za potencialne podjetnike kot tudi MSP.
6. POROČANJA IN SOOBLIKOVANJA PODPORNEGA OKOLJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE
– mapiranje;
– usposabljanje in informiranje svetovalcev – udeležba na usposabljanjih agencije in ministrstva ter druga
strokovna usposabljanja;
– opravljanje drugih aktivnosti skladno z zahtevami agencije: aktivno sodelovanje in ažurno vnašanje vseh
aktivnosti SPOT regije v sistem intranet za referente, poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani
svetovancev ter na podlagi poziva agencije posredovanje informacij in strokovnih prispevkov za upravičence in
agencijo;
– srečanje podpornega okolja v regiji;
– koordinacija in vodenje konzorcija – v primeru, ko nastopa vlagatelj s partnerji;
– showroom regije – predstavitev produktov regijskih podjetij na enem mestu v regiji.

Podrobneje so aktivnosti in obseg le-teh za SPOT
regije opredeljeni v vsakokratnih veljavnih Navodilih
agencije o aktivnostih in nalogah za spodbujanje podjetništva na lokalnih in regionalnih ravneh (v nadaljevanju Navodila agencije), ki jih potrjuje direktor agencije.
Veljavna verzija Navodil agencije je objavljena na spletni
strani www.spiritslovenia.si. Izbrani vlagatelji (upravičenci) so dolžni upoštevati navedena vsakokrat veljavna
Navodila agencije.
Vlagatelji morajo v vlogi na razpis predložiti Program dela za leta od 2018 do 2022 in Akcijski načrt
izvajanja celovitih podpornih storitev za leto 2018 (razpisna dokumentacija v tč. VII. – Obrazci in dokazila
za predložitev vloge in zahtevkov ter dokazila in način
preverjanja pogojev in sestavin vloge/Obrazec 3: Vloga
za SPOT regije).
Izbrani vlagatelj (upravičenec) Akcijski načrt izvajanja celovitih podpornih storitev za vsa nadaljnja leta (od
2019 do 2022) predloži do 30. novembra tekočega leta
za naslednje koledarsko leto.
2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih
območjih:
– Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija zahodna Slovenija.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti ope-

racije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis
sedež oziroma poslovno enoto. Sedež podjetja oziroma
poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice
mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije.
Za vsakega od vlagateljev mora biti v vlogi na javni
razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij se bo v celoti izvajala aktivnost.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za neizdajo sklepa o izboru, nesklenitev oziroma odpoved
pogodbe o financiranju.
Vlagatelj ima lahko sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice
v kateremkoli programskem območju. Glede delitve občin v kohezijske regije se upošteva razdelitev občin
v obe kohezijski regiji, veljavna do 31. 12. 2014, ko je
bil Operativni program za obdobje 2014–2020 potrjen.
Razdelitev slovenskih občin na Kohezijski regiji vzhodna oziroma zahodna Slovenija je razvidna na povezavi Statističnega urada www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls (Razpisna dokumentacija v tč. III. – Reference vlagatelja in pregled financiranja
polno zaposlenih svetovalcev glede na velikost kohezijskih in statističnih regij).
V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla
v programskem območju, ki jo je navedel upravičenec
v vlogi, agencija odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev
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že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun
Republike Slovenije.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve SPOT
regije, ki so predmet financiranja po tem javnem razpisu, so potencialni podjetniki in MSP v skladu z ZPOP-1.
Vlogo lahko odda samostojni vlagatelj ali vlagatelj
s partnerji (kot konzorcij).
4. Pogoji za kandidiranje
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge.
Vlagatelj lahko nastopa samostojno ali pa vlogo
odda v imenu konzorcija partnerjev kot vodja konzorcija.
V primeru vloge s partnerji (konzorcij), mora vlagatelj ob oddaji vloge predložiti ustrezen pravni akt (konzorcijsko pogodbo) o skupni izvedbi storitev oziroma
aktivnosti v okviru SPOT regije v skladu s predmetnim
javnim razpisom, ki mora določati pravice in obveznosti
posameznih partnerjev konzorcija, nujno pa mora vsebovati tudi:
– določitev vodje konzorcija, ki je v imenu in za
račun vseh partnerjev konzorcija v primeru izbora vloge
pogodbena stranka oziroma podpisnik pogodbe o financiranju,
– pooblastila vodji konzorcija s strani vseh partnerjev konzorcija (za pripravo, podpis in oddajo vloge, dopolnitev vloge ter vseh prilog v imenu in za račun vseh
članov konzorcija, za vročanje vseh pisanj in listin (npr.
pozivov, dopisov, odločb, pogodbe) v zvezi s predmetnim javnim razpisom v imenu in za račun vseh partnerjev konzorcija, za podpis pogodbe o financiranju v imenu
in za račun vseh partnerjev konzorcija, ter za izvajanje
celotne komunikacije z agencijo ali nadzornimi organi),
pri čemer je pooblastilo lahko zajeto v samo konzorcijsko pogodbo ali pa se predloži posebej,
– določitev sedeža SPOT regije,
– določilo o neomejeni solidarni odgovornosti vseh
partnerjev konzorcija za pravilno izvedbo operacije skladno z razpisno dokumentacijo, vlogo in pogodbo o financiranju,
– določilo o ravnanju v primeru sprememb konzorcija zaradi sprememb partnerjev, ravnanju v primeru kršitev določb te pogodbe s strani posameznih konzorcijskih
partnerjev ter ciljev operacije.
S samostojno vlogo lahko vlagatelj kandidira le
v tistih statističnih regijah, kjer je s predmetnim javnim
razpisom število financiranih svetovalcev omejeno na
dva svetovalca.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj (samostojni, v primeru vloge s partnerji pa vodja konzorcija
kot tudi vsi konzorcijski partnerji) podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo
potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev
za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del
razpisne dokumentacije v tč. VII. – Obrazci in dokazila
za predložitev vloge in zahtevkov ter dokazila in način
preverjanja pogojev in sestavin vloge/Obrazec 4: Izjava
o strinjanju z razpisnimi pogoji).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko agencija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o financiranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru operacije
pa se odpravi.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o financiranju, pa bo agencija odstopila od pogodbe o financiranju operacije, pri čemer
bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji za vlagatelje (pogoje iz točke 4.1.
mora izpolnjevati samostojni vlagatelj, v primeru vloge
s partnerji pa vodja konzorcija kot vlagatelj in tudi vsi
konzorcijski partnerji)
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Vlagatelj je pravna oseba javnega ali zasebnega
prava in je vpisan v Sodni/Poslovni register Slovenije in
mora izpolnjevati naslednja pogoja:
– da je primerljive aktivnosti, kot so opredeljene
v projektu, s katerim se prijavlja na javni razpis, izvajal
najmanj dve leti pred oddajo vloge (izkazovanje referenc
je podrobno navedeno v razpisni dokumentaciji v tč. III.
– Reference vlagatelja in pregled financiranja polno
zaposlenih svetovalcev glede na velikost kohezijskih in
statističnih regij).
– da opravlja dejavnost na geografskem območju,
za katero se prijavlja na javni razpis.
2. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski
regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na
dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer
ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim
izvršilnim naslovom.
3. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe); šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski
subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne
oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe.
4. Med vlagateljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije,
Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že
sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše
nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju
ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe
o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
5. Vlagatelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in ni v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in
63/16 – ZD-C).
6. Vlagatelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug
v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v te-
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žavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije
651/2014/EU.
7. Glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja
v razmerju do ministrstva oziroma v razmerju z izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije,
Slovenski regionalno razvojni sklad) v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno
besedilo).
8. Da dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
9. Da ni v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije,
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
10. Da za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki
so predmet financiranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega
financiranja).
4.2. Posebni pogoji za vlagatelje
Osnovni pogoji (pogoje mora izpolnjevati samostojni vlagatelj, v primeru vloge s partnerji vodja konzorcija
kot vlagatelj in tudi vsi konzorcijski partnerji)
1. izvajati storitve iz 2.2. točke razpisa, tabela 1, na
sedežu SPOT regije in tudi na drugih primernih lokacijah
v regiji skladno z Navodili agencije;
2. zagotavljati storitve za vse občine v posamezni
statistični regiji;
3. zagotoviti za aktivnosti, ki jih izvaja na sedežu
SPOT regije na voljo zahtevano število ustrezno usposobljenih svetovalcev (natančnejši pogoji so navedeni
v točki »Pogoji za svetovalce«) (pogoj mora izpolnjevati
samostojni vlagatelj, v primeru vloge s partnerji pa konzorcij kot celota);
4. zagotoviti število svetovalcev na SPOT regije na regijo, kot je določeno v razpisni dokumentaciji
v tč. III. – Reference vlagatelja in pregled financiranja
polno zaposlenih svetovalcev glede na velikost kohezijskih in statističnih regij. Svetovalci, ki bodo izvajali delo
na SPOT regije morajo biti zaposleni pri vlagatelju oziroma posameznemu konzorcijskemu partnerju za polni
delovni čas za delo na SPOT regije (pogoj mora izpolnjevati samostojni vlagatelj, v primeru vloge s partnerji
pa konzorcij kot celota);
5. v primeru, da vlagatelj nastopa samostojno mora
zagotoviti dva svetovalca na SPOT regije;
6. v primeru vloge s partnerji mora vsak posamezen
konzorcijski partner imeti najmanj enega svetovalca, zaposlenega za polni delovni čas v okviru javnega razpisa
in ne več kot tri, ki bodo za polni delovni čas opravljali
aktivnosti na projektu SPOT regije;
7. v primeru vloge s partnerji, je obvezna sestavina
prijave konzorcijska pogodba partnerjev v vsebini iz točke 4. tega razpisa oziroma razpisne dokumentacije, ki jo
mora vodja konzorcija priložiti ob oddaji vloge;
8. najmanj polovica svetovalcev na SPOT regije mora izpolnjevati pogoje za upravljanje z aplikacijo
e-VEM ob oddaji vloge;
9. vlagatelj se na razpis lahko prijavi samo z eno
vlogo. V primeru vloge s partnerji, pogoj velja tudi za
vsakega posameznega konzorcijskega partnerja (posamezen član konzorcija lahko kot konzorcijski partner
sodeluje samo pri eni vlogi).
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Tehnična in prostorska sposobnost na sedežu
SPOT regije (pogoje mora izpolnjevati samostojni vlagatelj oziroma konzorcij, kot celota):
1. prostor za sprejem strank, kjer je zagotovljena
zasebnost;
2. primerno IKT opremo, s katero se lahko opravlja
e-postopke, ki so urejeni skladno s predpisi, ki urejajo
sodni oziroma poslovni register;
3. samostojno kvalificirano digitalno potrdilo;
4. poslovni prostor v obsegu vsaj 30 m2 za
showroom regije;
5. dostopnost SPOT regije mora biti zagotovljena
tako z javnim, kot zasebnim prevoznim sredstvom;
6. v primeru vloge s partnerji morajo biti na sedežu
SPOT regije zagotovljeni prostori tudi za vse svetovalce
SPOT regije.
Pogoji za svetovalce (vse pogoje morajo izpolnjevati vsi svetovalci):
Vlagatelj, posamezen konzorcijski partner oziroma
konzorcij kot celota, kot je to določeno v predhodnih
določilih točke 4.2., mora za izvedbo aktivnosti SPOT
regije v skladu z velikostjo regije zagotoviti zahtevano št.
svetovalcev, navedeno v razpisni dokumentaciji v tč. III.
– Reference vlagatelja in pregled financiranja polno
zaposlenih svetovalcev glede na velikost kohezijskih in
statističnih regij. Svetovalec mora imeti najkasneje na
dan oddaje vloge sklenjeno delovno razmerje z vlagateljem oziroma posameznim konzorcijskim partnerjem,
za polni delovni čas, vsaj za obdobje izvajanja operacije
po tem javnem razpisu. Svetovalci morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
1. najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje,
v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. Svetovalec,
ki je pridobil tehnične pravice za opravljanje storitev preko sistema e-VEM pred uveljavitvijo Pravilnika o točkah
VEM (Uradni list RS, št. 17/09), to je pred 5. 3. 2009, ima
lahko najmanj višjo strokovno izobrazbo;
2. svetovalne izkušnje s potencialnimi podjetniki in
MSPji v obdobju od 1. 1. 2015 do objave razpisa s področij: priprave poslovnih načrtov, marketinga, vodenja
podjetij, gospodarskega in statusnega prava, upravljanja s človeškimi viri, družbene odgovornosti podjetij in
socialnega podjetništva, internacionalizacije podjetij ter
državnih spodbud. Svetovalec mora izkazati najmanj pet
referenc za vsako od izbranih najmanj šestih področij.
Področja morajo biti izbrana izmed osmih navedenih
v tej točki;
3. vsaj 3 leta delovnih izkušenj na zgoraj navedenih
področjih;
4. aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno
znanje vsaj še enega uradnega jezika Evropske unije.
4.3. Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem
in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020«.
2. Operacija naslavlja ustrezne ciljne skupine.
3. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije so v celoti zagotovljena sredstva za
zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih
sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva
za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega
razpisa do povrnitve stroškov.
4. Vlagatelj v vlogi definira lokacijo SPOT regije.
V vsaki regiji je samo ena lokacija SPOT regije. SPOT
regije mora biti lociran v enem od dveh največjih središč
v regiji, določenih po številu prebivalcev in mora omogo-
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čati čim lažjo dostopnost vsem prebivalcem statistične
regije.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način
izbora operacij
Ocenjevanje formalno popolnih vlog, ki izpolnjujejo
vse pogoje iz 4. točke javnega razpisa ter so skladne
s predmetom in namenom javnega razpisa, bo izvedla
komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor agencije
ali od njega pooblaščena oseba. Formalno popolne vloge bo obravnavala komisija v skladu z določili javnega
razpisa in razpisne dokumentacije, po pogojih in merilih,
ki so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje,
v skladu z Navodili za izpolnjevanje obrazcev v razpi-

sni dokumentaciji iz točke IX., izpolnjene in opremljene
obrazce ter priloge v enem izvodu.
Agencija bo vloge izbrala po postopku, kot ga določa ZPOP-1 ter skladno s to objavo in razpisno dokumentacijo za predmetni javni razpis.
Za vse pravočasne, pravilno označene in formalno
popolne vloge komisija najprej ugotovi, ali je vloga skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa
ter preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da vloga ni skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh
pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po
merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge
pa komisija oceni na podlagi naslednjih meril:

MERILA ZA IZBOR UPRAVIČENCA
Merila
1. Merilo: SPOSOBNOST UPRAVIČENCA:
1.1. Upravljavska/koordinacijska sposobnost vlagatelja
1.2. Svetovalna sposobnost vlagatelja oziroma vsakega izmed članov konzorcija
1.3. Sestava-uravnoteženost konzorcija in dodana vrednost izvedenih aktivnosti za uporabnika
2. Merilo: IZVEDLJIVOST PROJEKTA:
2.1. Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost in racionalnost
3. Merilo: ŠIRŠI DRUŽBENI VPLIV:
3.1. Izkazovanje širšega družbenega vpliva oziroma odgovarjanje na družbene izzive
SKUPAJ

Možno število
točk
60

30
10
100

Maksimalno število točk je 100.
Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v tč. – IV. Merila za ocenjevanje.
V okviru javnega razpisa bo agencija izbrala eno
vlogo vlagatelja za vsako statistično regijo. V primeru,
da za posamezno statistično regijo agencija na prejme ustrezne vloge se razpis ponovi/objavi samo za
to regijo. Vlagatelj mora v posamezni statistični regiji
izvesti aktivnosti v takšnem obsegu, kot je definirano
v razpisni dokumentaciji v tč. VII. – Obrazci in dokazila
za predložitev vloge in zahtevkov ter dokazila in način
preverjanja pogojev in sestavin vloge /Obrazcu 3: Vloga
za SPOT regije.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je
13.875.600,00 v EUR, predvidoma po naslednji dinamiki.
Proračunska
postavka

Programsko
območje

%

160065 -PN3.1
– Spodbujanje
podjetništvaZ-14-20-EU

Zahod

70

160066- PN3.1
– Spodbujanje
podjetništvaZ-14-20slovenska
udeležba

Zahod

Skupaj

Leto 2018

Leto 2019

Leto 2020

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

SKUPAJ

610.974,00

814.632,00

814.632,00

814.632,00

814.632,00

203.658,00

4.073.160,00

261.846,00

349.128,00

349.128,00

349.128,00

349.128,00

87.282,00

1.745.640,00

872.820,00 1.163.760,00 1.163.760,00 1.163.760,00 1.163.760,00

290.940,00

5.818.800,00

30

100
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Proračunska
postavka

Programsko
območje

%

Leto 2018

Leto 2019

906.390,00

1.208.520,00

160063 PN3.1
– Spodbujanje
Vzhod
podjetništvaV-14-20-EU

75

160064 PN3.1
– Spodbujanje
podjetništvaVzhod
V-14-20slovenska
udeležba

25
302.130,00

402.840,00

Skupaj

100 1.208.520,00

1.611.360,00

Sredstva niso prenosljiva med programskimi območji. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni
razvoj.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis
obsega proračunska leta 2018–2023, oziroma traja do
porabe sredstev.
Predvideno koriščenje sredstev po posameznem
letu je:
– leto 2018: 2.081.340,00 EUR
– leto 2019: 2.775.120,00 EUR
– leto 2020: 2.775.120,00 EUR
– leto 2021: 2.775.120,00 EUR
– leto 2022: 2.775.120,00 EUR
– leto 2023: 693.780,00 EUR.
V kolikor sredstva ne bodo porabljena po predvideni časovnici, se neporabljena sredstva lahko prenese
v naslednje leto v skladu z razpoložljivostjo proračunskih sredstev.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov
o (ne)izboru.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Dinamika financiranja operacije bo določena s pogodbo o financiranju med izbranim vlagateljem in agencijo, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta
in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa agencije za ta namen.
V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe
na proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi
javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o financiranju določi novo pogodbeno vrednost
ali dinamiko izplačil. Če se izbrani vlagatelj ne strinja
s predlogom agencije se šteje, da odstopa od vloge
oziroma od pogodbe o financiranju.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar
objavi v Uradnem listu RS.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za financiranje kohezijske
politike
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za financiranje operacij je:
Regija
Vzhod
Zahod

EU delež
75 %
70 %

SLO delež
25 %
30 %

Št.

Leto 2020

Leto 2021

1.208.520,00 1.208.520,00

402.840,00
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SKUPAJ

1.208.520,00 302.130,00 6.042.600,00

402.840,00

402.840,00 100.710,00 2.014.200,00

1.611.360,00 1.611.360,00

1.611.360,00 402.840,00 8.056.800,00

8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2018
do 10. 1. 2023, ko je tudi rok za predložitev zadnjega
zahtevka za izplačilo.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 1.
2018 do 31. 12. 2023.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči:
financiranje upravičenih stroškov ne predstavlja državne pomoči.
10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način
financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo
skladno s pravili evropske kohezijske politike, veljavnimi
Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila)
in Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-poenostavljenih-moznostih-obracunavanja-stroskov.pdf).
10.1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani
s posamezno podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
1. stroški plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na projektu in bo financirano na podlagi
metodologije,
2. posredni stroški za izvajanje operacije (v obliki pavšalne stopnje do 15 % upravičenih neposrednih
stroškov osebja),
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Upravičeni stroški storitev zunanjega izvajalca na
leto lahko znašajo največ 7.500,00 EUR brez DDV na
posameznega svetovalca.
DDV ni upravičen strošek.
10.1.1. Stroški plač in povračil v zvezi z delom za
osebje
Stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije, so določeni s standardno lestvico stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom
osebja, ki je zaposleno pri upravičencu (posameznemu
vlagatelju oziroma posameznemu konzorcijskemu partnerju v primeru vloge s partnerji) za polni delovni čas in
je razporejeno na delovne naloge po tem javnem razpisu.
Višina stroška je določena na podlagi Metodologije za
izračun standardne lestvice stroškov na enoto za stroške
plač in povračil stroškov v zvezi z delom za Javni razpis
za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za
potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih
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poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, (Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, september 2017).
Standardna lestvica stroška na enoto se določi
enotno za financiranje stroškov plač in povračil stroškov
v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji in
je izražena kot strošek opravljenega dela podjetniškega
svetovalca na mesečni ravni.
Skladno z metodologijo je vrednost enote na mesečni ravni oziroma mesečne postavke 2.700,00 EUR.
Predvidena so naslednja dokazila za uveljavljanje
standardnega stroška na enoto za stroške dela podjetniških svetovalcev:
– pogodba o zaposlitvi, dodatek k pogodbi o zaposlitvi oziroma druga ustrezna pravna podlaga, s katero
je oseba – svetovalec – za polni delovni čas razporejena na delo na operaciji, z jasno opredelitvijo delovnega
mesta ter v skladu z javnim razpisom definirano vsebino
in obsegom dela za SPOT regije;
– vsebinsko poročilo, v katerem so opredeljene realizirane aktivnosti, navedene v Akcijskem načrtu SPOT
regije za tekoče leto v skladu z javnim razpisom ob potrditvi zahtevkov za posamezno četrtletje (vsaj 21,25 %
načrtovanih aktivnosti mora biti realiziranih).
10.1.2. Posredni stroški za izvajanje operacije
Na podlagi Uredbe 1303/2013/EU se posredni stroški, vezani na operacijo, uveljavljajo v obliki pavšala
v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov dela
zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije. Dokazilo
o nastanku posrednih stroškov na operaciji je izstavljena
in podpisana listina za obračun pavšalnega financiranja
posrednih stroškov.
10.1.3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Za stroške storitev zunanjih izvajalcev se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških, največ
do višine, opredeljene v razpisni dokumentaciji. Upravičenec je dolžan storitve zunanjih izvajalcev naročati
s skrbnostjo dobrega gospodarja in po običajnih tržnih
pogojih.
10.2. Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se bodo financirali na podlagi
standardnega obsega stroška na enoto, ki predstavlja
strošek dela zaposlitve svetovalca skladno z metodologijo, pavšalnega financiranja – v obliki pavšalne stopnje
največ do 15 % od upravičenih neposrednih stroškov
osebja ter dejansko nastalih stroškov storitev zunanjih
izvajalcev.
Podrobna razčlenitev dokazil o nastalih stroških je
navedena v Navodilih agencije. Veljavna verzija Navodil agencije je objavljena na spletni strani http://www.
spiritslovenia.si.
Agencija bo izbranim vlagateljem, s katerimi bo
sklenjena pogodba o financiranju, financirala le upravičene stroške, ki bodo nastali za izvedbo aktivnosti opredeljenih v tem javnem razpisu, za katere bo upravičenec
dokazal in dokumentiral, da jih je izvedel. Financiranje
bo mogoče na osnovi vsakokratnega potrjenega zahtevka za izplačilo in poročila o izvedenih aktivnostih.
10.3. Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih
stroškov.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je petinštirideset dni od objave
razpisa v Uradnem listu RS.
Oddaja vloge pomeni, da se je vlagatelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena
v razpisni dokumentaciji, tč. IX. – Navodila za izpolnjevanje obrazcev.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane
vloge, ki bodo oddane na sedežu agencije ali poslane
po pošti (poštni žig) do vključno petinštirideset dni od
objave razpisa v Uradnem listu RS. Osebno se vloga
lahko odda v glavni pisarni SPIRIT Slovenija, na lokaciji
Verovškova 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med
9. in 13. uro, do navedenega datuma za oddajo vlog.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z Navodili za izpolnjevanje obrazcev iz točke IX. razpisne dokumentacije, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno
in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – SPOT REGIJE
2018/2022«, in s polnim nazivom in naslovom vlagatelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih agencije najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh agencije:
http://www.spiritslovenia.si.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost,
pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene vlagateljem.
Komisija bo predvidoma v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste vlagatelje, katerih
vloge niso popolne. Vlagatelj 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 agencija prejela v postopku dodelitve
sredstev. Rok za dopolnitev vlog določi komisija v pozivu
k dopolnitvi in ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije ter vloga, ki ni skladna
s predmetom ali namenom javnega razpisa, se zavrne.
13. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Vlagatelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani
k podpisu pogodbe o financiranju. Če se vlagatelj v roku
8 dni od prejema poziva na podpis pogodbe o financiranju na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o financiranju
operacije ne bo podpisala, sklep o izboru pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o financiranju pa lahko agencija
odstopi od pogodbe o financiranju operacije, pri čemer
je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Vlagatelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh
od prejema sklepa o (ne)izboru sprožijo upravni spor
z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila
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za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa
pogodb o financiranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
agencije in na spletni strani www.eu-skladi.si.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115.
in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa
upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na
področju evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in
hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati agenciji in drugim nadzornim organom
vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih
preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje
Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU
mora upravičenec 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, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike
Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike
nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere
financiranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije
kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega
organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih
nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost
in skladnost upravičenih stroškov financirane operacije.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec
moral omogočiti 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, agencija pa
lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave.
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati
agencijo o izvedenih ukrepih.
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 predmetnega javnega razpisa,
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja
enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju
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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 poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja 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 podatkov, ki jih vlagatelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06
– UPB2 in 117/06 – ZdavP-2, v nadaljnjem besedilu:
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti
razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost
se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Vlagatelj
mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če
vlagatelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi,
bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču vlagatelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem
iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o financiranih operacijah, za katere je tako
določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo
objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko
območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja
operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih
do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.
19. 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 ter 6. členom in Prilogo I Uredbe
1301/2013/EU dolžan spremljati in agenciji zagotavljati
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje
opredeljeni v razpisni dokumentaciji v tč. VI. – Poročanje
o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete
dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe
o financiranju.
Obseg načrtovanih in doseženih rezultatov projekta
po aktivnostih bo osnova za izplačilo sredstev v primeru
uspešne kandidature na razpisu. Načrtovani rezultati
za regijo bodo morali biti tekom obdobja financiranja
doseženi vsaj oziroma najmanj 85 %. Vlagatelj lahko
zaprosi agencijo za soglasje za največ 10 % odstopanja
od načrtovanega akcijskega načrta na letni ravni in te
aktivnosti izvede v obdobju do zaključka izvajanja aktivnosti. Podrobneje so odstopanja definirana v pogodbi
o financiranju.
Prav tako bodo izbrane SPOT regije podvržene merjenju prepoznavnosti in kvalitete storitev; v primeru nezadostnega doseganja kazalnikov, določenih za merjenje
prepoznavnosti in kvalitete storitev se lahko pogodba
o financiranju razveljavi. Za potrebe regije se lahko objavi nov javni razpis za preostalo obdobje upravičenosti.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom
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Uredbe 1303/2013/EU. Če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture,
ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje
ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva
vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve
niso bile izpolnjene.
21. 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 je v postopku potrjevanja operacij ali
izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti
ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec agencije 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
agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno
pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten
način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun
do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike
Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija in se bo s strani agencije podal sum
kaznivega dejanja.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na
operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe
(EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom
Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe,
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun
do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike
Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije
presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek
pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že
bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno.
V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, agencija pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun
Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov
in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije
Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila
izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od
dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni
strani agencije http://www.spiritslovenia.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
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Agencija lahko kadarkoli do roka za oddajo vlog
spremeni razpis oziroma razpisno dokumentacijo, pri
čemer mora biti sprememba razpisa objavljena v Uradnem listu RS.
25. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so vlagatelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov SPOTregije@spirislovenia.si.
Datumi morebitnih javnih predstavitev javnega razpisa bodo objavljeni na spletni strani agencije.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge.
Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje
en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod
pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.
Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori
bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.
spiritslovenia.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni,
da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov,
poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti
javno objavljeni.
Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti
obveščeni preko spletne strani http://www.spiritslovenia.si/.
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Št. 430-59/2017-1
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V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
parc. št. 531/5, v izmeri 2355 m2, parc. št. 532/5,
v izmeri 1288 m2 in parc. št. 534/6, v izmeri 975 m2,
vse k.o. 1938 – Mengeš, osnovna namenska raba:
stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnine znaša skupno 788.754,40 EUR (v izklicno ceno je vključen
22 % DDV). Nepremičnine se prodajajo v kompletu.
Strošek cenitve nepremičnin znaša 142,74 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnine so obremenjene z zakupom do 31. 12. 2017.
Zaporedna št. 2
parc. št. 635/2, v izmeri 11 m2, k.o. 2306 – Rožna dolina, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša
1.207,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 154,83 EUR (z
vključenim 22 % DDV). Na zemljišču s parc. št. 635/2,
k.o. 2306 – Rožna dolina stoji del objekta (stavba
št. 103), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje.
Zaporedna št. 3
parc. št. 307/2, v izmeri 608 m2, k.o. 674 – Zgornji
Vrhov Dol, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče
izven ureditvenih območij za poselitev, izklicna cena za
nepremičnino znaša 14.998,39 EUR (v izklicno ceno
je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine
znaša 135,12 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na zemljišču s parc. št. 307/2, k.o. 674 – Zgornji Vrhov Dol stojijo
objekti (stavba št. 107 in št. 111), ki niso last prodajalca
in niso predmet prodaje. Nepremičnina je delno obremenjena z zakupom do 31. 12. 2025.
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Zaporedna št. 4
parc. št. 71, v izmeri 676 m2, k.o. 1605 – Rajndol,
osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč,
izklicna cena za nepremičnino znaša 8.247,20 EUR (v
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 150,03 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 5
parc. št. 210/6, v izmeri 1206 m2, k.o. 2155 – Hraše,
osnovna namenska raba: območje poselitev – mešana območja (M), izklicna cena za nepremičnino znaša
139.775,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 102,48 EUR (z
vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 6
parc. št. 257/1, v izmeri 2817 m2, k.o. 2155 – Hraše,
osnovna namenska raba: območje poselitev – mešana območja (M), izklicna cena za nepremičnino znaša
326.490,30 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 102,48 EUR (z
vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 7
parc. št. 353/6, v izmeri 3044 m2 in parc. št. 353/7,
v izmeri 494 m2, obe k.o. 1458 – Črešnjice, osnovna
namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna
cena za nepremičnini skupno znaša 289.196,12 EUR
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Nepremičnini se
prodajata v kompletu. Nepremičnina s parc. št. 353/6,
k.o. 1458 – Črešnjice je obremenjena s stvarno služnostjo (ID omejitve 15580991). Strošek cenitve nepremičnin znaša 146,42 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 8
parc. št. 633, v izmeri 6346 m2, k.o. 1422 –Trebnje,
do deleža 27/6346, osnovna namenska raba: območje stanovanj, izklicna cena za nepremičnino znaša
1.647,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 196,05 EUR (z
vključenim 22 % DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo
o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, najkasneje do 13. 10. 2017, do 12. ure. Na kuverti mora biti
pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo
»Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zaporedno št. _____ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati
varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS št. 01100-6030960677,
odprt pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na
št. 430-59/2017 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu
ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen
v petih dneh po odpiranju ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnika pa bo vplačani
znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani solastnika oziroma v petih dneh po
poteku roka za sprejem ponudbe s strani solastnika.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
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Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno –
kupljeno«.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika
lahko solastnik na nepremičnini pod zaporedno številko
8 uveljavlja predkupno pravico. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastniku. O ponudbi
se mora solastnik izjaviti najpozneje v petnajstih dneh
od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnine
ne bo kupil. Če solastnik ponudbe ne sprejme, bo Sklad
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom
v postopku javnega zbiranja ponudb.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo
najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino
pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh od
izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje
v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je
bistvena sestavina pogodbe. Če ponudnik v petnajstih
dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot
najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe,
Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v osmih dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino.
Kupec se zaveže poleg kupnine za nepremičnino
plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek
notarske overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnin, vse stroške povezane z vložitvijo zk predloga
in vpisom lastninske pravice na ime kupca in morebitne
druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog
za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti
prodajalec. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu
z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS,
št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje
zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo
stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona
so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna
zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem
za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 16. 10.
2017 ob 13. uri, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub
ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si
ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem
dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 430-60/2017-1
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V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
(v nadaljevanju: Sklad KZG RS) objavlja
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za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Zaporedna št. 1
parc. št. 137, v izmeri 2934 m2, k.o. 2138 – Praše, do
800/2934, predmetna nepremičnina je po planu občine
opredeljena delno kot območje stavbnih zemljišč (28 %)
in delno kot območje kmetijskih zemljišč (72 %). Izklicna
cena za nepremičnino skupno znaša 42.096,00 EUR,
in sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno
kot stavbno zemljišče, znaša 20.496,00 EUR (z 22 %
DDV) oziroma 16.800,00 EUR (brez 22 % DDV), za del
nepremičnine, ki je po planu opredeljena kot kmetijsko
zemljišče pa znaša 21.600,00 EUR. Strošek cenitve nepremičnine znaša 153,23 EUR (z 22 % DDV). Zemljišče
je obremenjeno z zakupom do 31. 12. 2023.
Zaporedna št. 2
parc. št. 1431/3, v izmeri 241 m2, k.o. 1474 – Polhovica, predmetna nepremičnina je po planu občine
opredeljena delno kot območje stavbnih zemljišč (34 %)
in delno kot območje kmetijskih zemljišč (66 %). Izklicna
cena za nepremičnino skupno znaša 1.137,13 EUR, in
sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno
kot stavbno zemljišče, znaša 438,86 EUR (z 22 % DDV)
oziroma 359,72 EUR (brez 22 % DDV), za del nepremičnine, ki je po planu opredeljena kot kmetijsko zemljišče
pa znaša 698,27 EUR. Strošek cenitve nepremičnine
znaša 214,72 EUR (z 22 % DDV). Na zemljišču s parc.
št. 1431/3, k.o. 1474 – Polhovica stoji del objekta (stavba št. 554), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo
o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje
do 13. 10. 2017 do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo: »Ponudba za nakup nepremičnine pod zaporedno št. _______
– Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati
varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677,
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na
št. 430-60/2017 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno –
kupljeno«.
Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati
strošek sestave kupoprodajne pogodbe v skladu z veljavnim cenikom za pripravo soglasij, pogodb in obračun
odškodnin oziroma nadomestil za leto 2017 sprejetim
s strani Sklada KZG RS, strošek cenitve nepremičnin,
strošek notarske overitve podpisa prodajalca, ki se bo
kupcu zaračunal posebej na podlagi dejanskega stroška, vse stroške povezane z vložitvijo zk predloga in
vpisom lastninske pravice na ime kupca ter morebitne
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druge stroške v zvezi z kupoprodajno pogodbo. Predlog
za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec na stroške kupca. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na promet z nepremičninami in davek
na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč.
V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ
(Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi
spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski
dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo
za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo
stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot
zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju
nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za
katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev
zemljišč za gradnjo stavb.
Na nepremičninah navedenih pod zaporedno št. 1
in 2 obstaja predkupna pravica v skladu s 23. členom
Zakona o kmetijskih zemljiščih. Sklad KZG RS se obvezuje, da bo v roku 15 dni po komisijskem odpiranju ponudb v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih
objavil ponudbo za prodajo zgoraj navedenih nepremičnin na pristojni upravni enoti po najvišji ponujeni ceni.
Ponudnik najvišje cene je po izvršenem komisijskem
odpiranju zavezan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe v skladu z določili 21. člena Zakona o kmetijskih
zemljiščih. V primeru, da bo ponudnik najvišje cene izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom
Zakona o kmetijskih zemljiščih, se bo vplačani znesek
varščine vštel v kupnino za zemljišče, v primeru neplačila kupnine se znesek varščine ne bo vračal ponudniku
najvišje cene. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne
bo izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih, mu bo vplačani
znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po
prejetem zapisniku upravne enote o prispelih prijavah
na ponudbo. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne
bo sprejel ponudbe za prodajo zemljišč, objavljene na
pristojni upravni enoti, se mu vplačani znesek varščine
ne bo vrnil.
Objava javnega razpisa ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do
sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 16. 10.
2017 ob 13.30, na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali
njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si
ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem
dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-3057/17
Regionalna razvojna agencija Zasavje, Grajska
ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: RRA
Zasavje) na podlagi Splošnih pogojev delovanja Regijske garancijske sheme na območju zasavske statistične
regije 19. 3. 2015, 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 z dne 10. 3. 2017), Pra-
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vilnika 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
prvi javni razpis
za garancije bančnim kreditom za mikro, mala
in srednje velika podjetja v okviru Regijske
garancijske sheme v zasavski statistični regiji
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa so garancije Regijske
garancijske sheme v zasavski statistični regiji (RGS
Zasavje) za bančne kredite, ki jih RRA Zasavje kot izvajalka razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi
Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju
zasavske statistične regije 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 razpisa Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Zasavje.
2. Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti
podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v zasavski statistični regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim
in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem
bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.
3. Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki
delujejo in vlagajo na območju občin zasavske statistične regije (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Trbovlje, Zagorje
ob Savi, Hrastnik in Litijo.
4. Skupen garancijski potencial RGS Zasavje znaša
3.200.000,00 EUR in je razpisan na podlagi sredstev
Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: Sklad) za namen izvajanja sheme RGS Zasavje,
ki na dan objave tega razpisa znaša 1.000.000,00 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 Zasavje, katerega ustrezno izpolnjenega, podpisanega in žigosanega, skupaj z zahtevanimi prilogami posredujete na RRA Zasavje.
– Priloge razpisne dokumentacije:
– kreditne pogoje sodelujočih bank v RGS Zasavje,
– merila za ocenjevanje vlog in navodilo,
– Razpisni obrazec št. 2: izjava o že prejetih (ali
zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že preje-
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tih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene
stroške,
– Razpisni obrazec št. 3: vzorec pogodbe o izdaji
garancije,
– 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 RRA
Zasavje. Dosegljiv bo na spletni strani RRA Zasavje
http://www.rra-zasavje.si/si/razpisi/
– 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 Zasavje
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 RRA Zasavje
http://www.rra-zasavje.si. Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo v delovnih dneh od 8. do
15. ure na tel. 00386(0)838-49-500 oziroma na e-naslov:
andraz.malovrh@rra-zasavje.si.
3. Rok in način prijave
1. Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje
do 19. 4. 2018.
2. Rok za oddajo prijav: od 2. 10. 2017 do porabe
sredstev, najkasneje do 19. 4. 2018.
3. Način prijave:
– Vlagatelj pošlje vlogo na naslov: Regionalna razvojna agencija Zasavje, Grajska ulica 2, 1410 Zagorje
ob Savi. Vloga se lahko odda tudi osebno v vložišču
RRA Zasavje.
4. Vlagatelj lahko vlogo (obrazce in priloge) pošlje
od ponedeljka, 2. 10. 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 RRA Zasavje, ki ne sme biti
kasnejši od 19. 4. 2018. Vloga mora biti oddana v Republiki Sloveniji.
5. Vlagatelj poda vlogo na javni razpis, v vlogi opredeli banko, na katero posreduje RRA Zasavje 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
vlagatelju.
7. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodilom vlagateljem za izdelavo vloge na javni razpis,
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in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga
– RGS Zasavje« in s polnim nazivom in naslovom vlagatelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Oprema
ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili
nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej razpisni obrazec št. 6).
8. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene, bodo
s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju.
9. Če na ovojnici pošiljatelj (vlagatelj) ne bo naveden, bo vodja RGS pri izvajalcu vlogo odprla, s sklepom
vlogo zavrgla in jo vrnila vlagatelju, če bo iz vsebine
mogoče ugotoviti njegov naziv in naslov.
4. Razpisni pogoji
4.1. Pogoji prijave
Pogoji za vlagatelje:
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
vlagatelji). Upravičeni vlagatelji 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 vlagatelji:
– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do Slovenskega regionalno razvojnega sklada;
– 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;
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– 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 RRA Zasavje dodatno zahteva overjen
prevod. Vsi prevodi so strošek vlagatelja.
2. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na
vlagatelja 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 Zasavje 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. RRA Zasavje sme ob pisnem soglasju vlagatelja
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 tiskanem izvodu v kolikor kandidira zgolj za
garancijo oziroma dveh tiskanih 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. Prijavni projekt vlagatelja mora izkazovati pozitivne učinke na vlagateljevo 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. Vlagatelj 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 RRA Zasavje
preverjala pri izvajanju rednih pregledov.
4. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini,
ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti
vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi
projekta, kadar je to potrebno.
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5. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni
projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma
da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne
bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.
6. Upravičeni so projekti, za katere vlagatelji 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 vlagatelji, 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 do 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 19. 3. 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,
– vlagatelj zavaruje prejeti kredit z garancijo Sklada
v višini do 80 % vrednosti posojila in drugimi oblikami
zavarovanj, kot jih dogovori z banko, odvisno od stopnje
tveganosti projekta in vlagatelja,
– črpanje kredita je namensko, v skladu z vlagateljevo vlogo z vso priloženo dokumentacijo,
– rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne
pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RGS Zasavje,
– en vlagatelj ima lahko skupaj odobrenih 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,
– vlagatelj 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,
– vlagatelj zavaruje garancijo z nerazdelnim osebnim poroštvom in notarsko overjenim zapisom ali Sporazumom o zavarovanju garancije, pri čemer stroške
notarja v celoti nosi vlagatelj. 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-garan-

Št.

54 / 29. 9. 2017 /

Stran

2303

cijskega odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na
nepremičnine ali premičnine, depozit).
Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
4.3. Pogoji po »de minimis« shemi
Posojilo za prijavljeni projekt, za katerega vlagatelj
zaprosi za garancijo Sklada, lahko znaša do 100 % vrednosti projekta.
4.3.1. Neupravičeni vlagatelji
Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja
v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov
in proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih
proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč
neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev
in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za
kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih
za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem
trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim,
povezanim z izvozom,
– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
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 vlagatelj prijavlja za garancijo za kredit, ki je v celoti namenjen 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 vlagatelj 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 RRA Zasavje. 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
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d) Podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 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 RRA Zasavje,
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 Zasavje.
4.5. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. RRA Zasavje bo na podlagi sklenjenih pogodb
z upravičenci spremljala 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. RRA Zasavje bo spremljala in kontrolirala izvajanje pogodbe s pomočjo pridobljene dokumentacije, ki jo
je dolžan predložiti vlagatelj, 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
RRA Zasavje 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 vlagatelj.
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 vlagatelj prijavlja za garancijo za kredit,
ki je namenjen 60 % oziroma več za obratna sredstva
A. Ocena podjetja in varnost:
– Velikost vlagatelja
– 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 vlagatelj prijavlja za garancijo za kredit, ki je namenjen 40 % ali več za investicijo v osnovna
sredstva
A. Ocena podjetja in varnost:
– Velikost vlagatelja
– 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 19. 4. 2018.
3. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami bodo
zavržene in jih RRA Zasavje ne bo obravnavala ter jih bo
vrnila vlagateljem. V kolikor iz ovojnice ne bo razviden
naslov vlagatelja, bo RRA Zasavje vlogo vrnila vlagatelju
na naslov, ki ga bo razbral iz vloge.
4. V kolikor sklep banke o odobrenem kreditu vlogi
še ni priložen, vlagatelj v vlogi opredeli banko, na katero
bo RRA Zasavje posredovala en izvod vloge za izdajo
sklepa o odobritvi kredita. RRA Zasavje bo dokončno
popolnost vloge zahtevala po prejemu pozitivnega sklepa
banke o odobrenem kreditu.
5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo strokovna služba
RRA Zasavje v roku 8 dni od odpiranja vloge pisno pozvala k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.
6. Vloge, ki jih vlagatelji 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 RRA Zasavje vrnila vlagateljem.
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.
Vlagatelj 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 RRA Zasavje
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 RRA Zasavje pripravi
tudi predlog sklepa za kreditno-garancijski odbor.
10. Vlogo obravnava kreditno-garancijski odbor RGS
Zasavje, ki na osnovi pozitivnega sklepa banke, ocene
projekta in predloga sklepa strokovne službe RRA Zasavje, s sklepom odloči o odobritvi oziroma neodobritvi
garancije po predpisanem postopku. Kreditno-garancijski
odbor RGS Zasavje se praviloma sestaja enkrat mesečno
oziroma po potrebi.
11. Direktor RRA Zasavje na podlagi sklepa kreditno-garancijskega odbora RGS Zasavje 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
vlagatelji 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 RRA Zasavje, vendar za največ 10 dni.
14. Na osnovi pogodbe o izdaji garancije bo sklad
upravičencu izdal garancijo.
15. Vlagatelj mora tudi ob podpisu pogodbe izpolnjevati vse razpisne pogoje.
7. Zaupna narava dokumentacije
– Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis,
so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot po-
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slovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj
označi posamezen podatek oziroma del vloge.
– Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno
vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih
javnega razpisa.
– 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.
– Rezultati javnega razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletni strani RRA Zasavje.
8. Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev:
– je dolžan RRA Zasavje pred podpisom pogodbe
o izdaji garancije podati 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 RRA Zasavje oziroma s strani
RRA Zasavje pooblaščenim osebam, omogočiti preverjanje upravičenih stroškov ter drugi nadzor in spremljanje
izvajanja pogodbe.
– mora RRA Zasavje obvestiti o vseh nameravanih
statusnih spremembah (spremembah sedeža, spremembe v dejavnostih …).
– mora zagotoviti, da terjatve do RRA Zasavje 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.
RRA Zasavje
Ob-3083/17
Razvojna agencija Sinergija d.o.o., Kranjčeva ulica 3,
9226 Moravske Toplice (v nadaljevanju: RA Sinergija) na
podlagi Splošnih pogojev delovanja Regijske garancijske sheme v statistični regiji Pomurje z dne 30. 8. 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 z dne 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
javni razpis
za garancije bančnim kreditom za mikro, mala
in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske
sheme v regiji Pomurje
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v regiji Pomurje (RGS Pomurje) za bančne
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kredite, ki jih RA Sinergija kot izvajalec razpisuje po
Pogodbi o izvajanju regijske garancijske sheme na območju Pomurske regije, sklenjene med Slovenskim regionalno razvojnim skladom in RA Sinergijo, ter 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 Pomurje.
2. Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja
malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti
v regiji Pomurje, 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
Pomurje (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona,
Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma,
Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota,
Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti
Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.
4. Skupen garancijski potencial RGS Pomurje znaša 3.840.000,00 EUR in je razpisan na podlagi sredstev
Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), ki na dan objave tega razpisa znašajo
1.200.000,00 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 Pomurje, katerega ustrezno izpolnjenega natisnete, nato pa podpisanega in žigosanega, skupaj z zahtevanimi prilogami, posredujete na
RA Sinergija.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje:
– kreditne pogoje sodelujočih bank v RGS Pomurje,
– 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,
– 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 RA Sinergija. Dosegljiv bo na spletni strani RA Sinergija http://www.
ra-sinergija.si/sl/rgs/ 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 Pomurje
z zahtevanimi prilogami.
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– 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 RA Sinergija www.ra-sinergija.si/sl/rgs/. Zainteresirani lahko informacije o javnem
razpisu pridobijo v delovnih dneh od 9. do 14. ure
na tel. 02/538-13-58 oziroma na e-naslov: rgs.pomurje@ra-sinergija.si.
3. Rok in način prijave
1. Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje
do 19. 4. 2018.
2. Rok za oddajo prijav: od 29. 9. 2017 do porabe
sredstev, najkasneje do 19. 4. 2018.
3. Način prijave
Vlagatelj pošlje vlogo na naslov: Razvojna agencija
Sinergija d.o.o., Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
Vloga se lahko odda tudi osebno v vložišču RA Sinergija, v pisarnah RA Sinergija, v Martjancih 36.
4. Vlagatelj lahko vlogo (obrazci in priloge) pošlje od
petka, 29. 9. 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 RA Sinergija, ki ne sme biti kasnejši od 19. 4.
2018. Vloga mora biti oddana v Republiki Sloveniji.
5. Vlagatelj poda vlogo na javni razpis, v vlogi opredeli banko, na katero posreduje RA Sinergija 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
vlagatelju.
7. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodilom vlagateljem 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 Pomurje« in s polnim nazivom in naslovom
vlagatelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec
pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis
(Oprema ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu
z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice).
8. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene, bodo
s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju.
9. Če na ovojnici pošiljatelj (vlagatelj) ne bo naveden, bo vodja RGS pri izvajalcu vlogo odprla, s sklepom
vlogo zavrgla in jo vrnila vlagatelju, če bo iz vsebine
mogoče ugotoviti njegov naziv in naslov.
4. Razpisni pogoji
4.1. Pogoji prijave
Pogoji za vlagatelje:
1. Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje
velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter
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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
vlagatelji). Upravičeni vlagatelji 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 vlagatelji:
– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do Slovenskega regionalno razvojnega sklada ali RA Sinergija;
– 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;
– 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
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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 RA Sinergija dodatno zahteva overjen
prevod. Vsi prevodi so strošek vlagatelja.
2. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na
vlagatelja 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 Pomurje 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. RA Sinergija sme ob pisnem soglasju vlagatelja
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. Prijavni projekt vlagatelja mora izkazovati pozitivne učinke na vlagateljevo 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. Vlagatelj 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 RA Sinergija
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
vlagatelj 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. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni
projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma
da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne
bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.
6. Upravičeni so projekti, za katere vlagatelji 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.

Stran

2308 /

Št.

54 / 29. 9. 2017

4.2. Finančni pogoji
1. Za pridobitev garancije za dolgoročni kredit se
lahko prijavijo vlagatelji, 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 do 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 19. 3. 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,
– vlagatelj zavaruje prejeti kredit z garancijo Sklada
v višini do 80 % vrednosti posojila in drugimi oblikami
zavarovanj, kot jih dogovori z banko, odvisno od stopnje
tveganosti projekta in vlagatelja,
– črpanje kredita je namensko, v skladu z vlagateljevo vlogo z vso priloženo dokumentacijo,
– rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne
pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RGS Pomurje,
– en vlagatelj 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,
– vlagatelj 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,
– vlagatelj zavaruje garancijo z nerazdelnim osebnim poroštvom in notarsko overjenim zapisom ali Sporazumom o zavarovanju garancije, pri čemer stroške
notarja v celoti nosi vlagatelj. 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).
4.3. Pogoji po »de minimis« shemi
Posojilo za prijavljeni projekt, za katerega vlagatelj
zaprosi za garancijo Sklada, lahko znaša do 100 % vrednosti projekta.
4.3.1. Neupravičeni vlagatelji
Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja
v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi
I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov
in proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih
proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč
neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev
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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 vlagatelj 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 vlagatelj 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 RA Sinergija. 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
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,
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– 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 RA Sinergija,
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.
4. Rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne
pogodbe. Podaljša se lahko s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RGS Pomurje.
4.5. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. RA Sinergija 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. RA Sinergija bo spremljal in kontroliral izvajanje
pogodbe s pomočjo pridobljene dokumentacije, ki jo je
dolžan predložiti vlagatelj, 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
RA Sinergija za izdano garancijo Sklada in obdelavo vloge ne zaračunava nobenih stroškov. Banka
zaračuna stroške v zvezi z odobritvijo in vodenjem kre-
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dita 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 vlagatelj.
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 vlagatelj prijavlja za garancijo za kredit,
ki je namenjen 60 % oziroma več za obratna sredstva
A. Ocena podjetja in varnost:
– Velikost vlagatelja
– 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 vlagatelj prijavlja za garancijo za kredit, ki je namenjen 40 % ali več za investicijo v osnovna
sredstva
A. Ocena podjetja in varnost:
– Velikost vlagatelja
– 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.
2. Odpiranje vlog ni javno. Merilo za pravočasno
prispelo vlogo je poštni žig, odtisnjen na ovojnici, ki ne
sme biti kasnejši od 19. 4. 2018.
3. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami bodo
zavržene in jih RA Sinergija ne bo obravnaval ter jih bo
vrnil vlagateljem. V kolikor iz ovojnice ne bo razviden
naslov vlagatelja, bo RA Sinergija vlogo vrnil vlagatelju
na naslov, ki ga bo razbral iz vloge.
4. V kolikor sklep banke o odobrenem kreditu vlogi
še ni priložen, vlagatelj v vlogi opredeli banko, na katero bo RA Sinergija posredoval en izvod vloge za izdajo
sklepa o odobritvi kredita. RA Sinergija bo dokončno
popolnost vloge zahteval po prejemu pozitivnega sklepa
banke o odobrenem kreditu.
5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo strokovna služba
RA Sinergija v roku 8 dni od odpiranja vloge pisno pozvala k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.
6. Vloge, ki jih vlagatelji 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 RA Sinergija vrnil vlagateljem.
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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. Vlagatelj 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 RA Sinergija
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 RA Sinergija pripravi tudi predlog sklepa za kreditno-garancijski odbor.
10. Vlogo obravnava kreditno-garancijski odbor
RGS Pomurje, ki na osnovi pozitivnega sklepa banke,
ocene projekta in predloga sklepa strokovne službe RA
Sinergija, s sklepom odloči o odobritvi oziroma neodobritvi garancije po predpisanem postopku. Kreditno-garancijski odbor RGS Pomurje se praviloma sestaja enkrat
mesečno oziroma po potrebi.
11. Direktor RA Sinergija na podlagi sklepa kreditno-garancijskega odbora RGS Pomurje 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 vlagatelji 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 RA Sinergija, vendar za
največ 10 dni.
14. Na osnovi pogodbe o izdaji garancije bo sklad
upravičencu izdal garancijo.
15. Vlagatelj mora tudi ob podpisu pogodbe izpolnjevati vse razpisne pogoje.
7. Zaupna narava dokumentacije
– Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis,
so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj
označi posamezen podatek oziroma del vloge.
– Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po
merilih javnega razpisa.
– 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.
– Rezultati javnega razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletni strani RA Sinergija.
8. Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev:
– je dolžan RA Sinergija 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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– se zavezuje prijavljen projekt izvesti po načelu
ekonomičnosti in mora RA Sinergija oziroma s strani RA
Sinergija pooblaščenim osebam, omogočiti preverjanje
upravičenih stroškov ter drugi nadzor in spremljanje
izvajanja pogodbe.
– mora RA Sinergija obvestiti o vseh nameravanih statusnih spremembah (spremembah sedeža, spremembe v dejavnostih …).
– mora zagotoviti, da terjatve do RA Sinergija 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.
RA Sinergija
Ob-3084/17
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij s področja kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško, Občine Radeče in Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 86 z dne 12. 11. 2015), (v
nadaljevanju pravilnika) in Sklepa Sveta regije Posavje
št. 66/1, z dne 28. 10. 2015, Regionalna razvojna agencija Posavje objavlja
javni razpis
štipendij za študij v tujini
za šolsko/študijsko leto 2017/2018
Namen
Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina
Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Radeče
in Občina Sevnica (v nadaljevanju: občine) dodeljujejo
štipendije posameznikom, ki se usposabljajo za poklice
v umetnosti ter na področju kulturne dediščine, da bi
jim omogočile pridobitev ključnih kompetenc, povečanja usposobljenosti ter pridobivanju dodatnih znanj in
spretnosti kot pogoj za uspešnejše vključevanje mladih
na trg dela. S tem se ustvarjajo pogoji za pridobivanje
novih znanj in dostopnosti do umetnosti, spodbujanje
raziskovanja ter ustvarjalnosti tudi na področjih, ki so
deficitarna.
Predmet razpisa
Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica podeljujejo
za šolsko/študijsko leto 2017/2018 štipendije za študij
v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture
in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine.
Pogoji razpisa
Za štipendije študija v tujini na umetniških smereh
lahko zaprosijo posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje
splošne pogoje:
– imajo status rednega študenta za polni študijski čas;
– se bodo izobraževali na področjih umetniških
poklicev ter na področju kulturne dediščine skladno
z 2. členom pravilnika;
– se prijavljajo za štipendijo za študij z javno veljavnostjo v tujini;
– imajo stalno bivališče na območju občin financerk
(Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina
Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica);
– se je kandidat na razpis prijavil samo z eno vlogo,
za eno smer na eni izobraževalni instituciji; v primeru, da
vloži več vlog oziroma poda vlogo za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer na več izobraževalnih
ustanovah, bodo vse njegove dodatne vloge zavržene;
– se ne vpisujejo ponovno v isti letnik.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Štipendija se podeljuje tudi za absolventski staž,
vendar najdalj za eno leto.
Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o štipendiranju.
Rok za oddajo vlog
– 3. 11. 2017
Razpis je dostopen na spletnih straneh občin financerk in na spletni strani Regionalne razvojne agencije
Posavje: www.rra-posavje.si.
Dodatne informacije
Vsa dodatna pojasnila glede razpisa štipendij Posavske štipendijske sheme lahko dobite na Regionalni razvojni agenciji Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško; Danica Kramžar, tel. 07/488-10-44, e-mail: danica.kramzar@rra-posavje.si ali Nataša Šterban Bezjak, tel. 07/488-10-51,
e-mail: natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si.
Regionalna razvojna agencija Posavje
Ob-3094/17
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 EU
L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami,
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 EU L št. 347 z dne
20. 12. 2013, str. 289, s spremembami),
– 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 EU L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 966/2012/EU) in
njene izvedbene uredbe,
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih
Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 1303/2013/EU,
– 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 zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
(Uradni list. RS, št. 79/06 – ZPSI-1),
– Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
– 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),
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– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in
33/17),
– 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),
– 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),
– Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju
2014–2020, ver. 2.4 z dne 19. 6. 2017,
– Smernic Evropske komisije za določanje finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, 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),
– Smernic 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 (dostopne
na http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja),
– Navodil organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast
in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020,
s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020, s spremembami, objavljenih na
spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013,
s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.
euskladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa
z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA,
s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Smernic organa upravljanja za integracijo načel
enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in
dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju
2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Strategije organa upravljanja za boj proti goljufijam Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih
na spletni strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske po-
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litike Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Priporočila Sveta z dne 18. 12. 2006 o ključnih
kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES),
– Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/14, 61/16 in 4/17),
– Strateških usmeritev nadaljnjega uvajanja IKT
v slovenske VIZ do leta 2020, sprejete na 4. seji Programskega sveta za informatizacijo izobraževanja dne
23. 2. 2015,
– sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport o izbiri Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, št. 5442-149/2016/19,
z dne 16. 11. 2016,
– sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport o postopku za določitev posodobljenega spiska
VIZ, določitev meril za dodelitev sredstev VIZ in določitev informacijsko-komunikacijske tehnologije v Programu nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in
izobraževanju, št. 5442-149/2016/75 (131-08), z dne
12. 9. 2017,
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi
organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski
sklad za program, ki ga izvaja upravičenec »Program
nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju«, št. 3032-167/2016/13, z dne 15. 5. 2017,
– pogodbe o sofinanciranju št. C3330-17-249000
izvedbe operacije »Program nadaljnje vzpostavitve IKT
infrastrukture v vzgoji in izobraževanju« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020, z dne 21. 7. 2017,
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki
park 18, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih
omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme«
v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT
infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
1. Ime in sedež izvajalca javnega razpisa, ki dodeljuje sredstva in uvodna pojasnila
Ime in sedež organizacije, ki izvaja javni razpis:
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki
park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Arnes).
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja
brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme«
v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (v nadaljevanju javni
razpis) je sestavni del neposredne potrditve operacije – Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (v nadaljevanju program
SIO-2020).
Javni razpis kot sestavni del programa SIO-2020
delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR)
ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport.
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna
naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje
in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko
učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in
usposabljanje; specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije pri poučevanju in učenju.
2. Opredelitev izrazov
Za vzgojno-izobraževalne zavode, ki lahko kandidirajo na ta javni razpis in so navedeni v seznamu vzgojno-izobraževalnih zavodov na povezavi: http://www.arnes.si/files/2016/11/Seznam-VIZ-razpis-SIO-2020-sredstva_Arnes.pdf, se v nadaljevanju uporablja kratica VIZ.
Izraz se uporablja tako za matične enote kot za podružnice. Odgovorna oseba, ki zastopa več VIZ (matična
enota, podružnica idr.), mora za vsako enoto posebej
oddati ločeno prijavo skladno z zgornjim seznamom VIZ.
Izraz IKT oprema se v tem javnem razpisu uporablja za IKT odjemalce (npr. osebni računalniki, prenosni računalniki, tablični računalniki …) in multimedijsko
opremo (npr. projektorji).
Kosovnica je seznam opreme, ki bo v okviru javnega razpisa pri dejavnosti »Nakup IKT opreme za VIZ«
na razpolago za sofinanciranje. S tega seznama opreme
bo VIZ izbral opremo in določil količine za nabavo prek
javnih naročil, ki jih bo izvedel Arnes.
Portal EDO je spletni informacijski sistem, ki je
vzpostavljen za namene elektronskega poslovanja
v okviru programa SIO-2020. Prek portala EDO, ki se
nahaja na povezavi: https://edo.arnes.si/prijava, bo potekal celoten postopek oddaje vlog v zvezi s tem javnim
razpisom, podpisovanje pogodb, posredovanje zahtevkov za izplačilo VIZ in dokazil ter hrambe elektronske
dokumentacije, vezane na ta javni razpis.
Navodila za uporabo portala EDO se nahajajo na
http://www.arnes.si/sio-2020/edo/.
Splošni pogoji uporabe portala EDO se nahajajo na
http://www.arnes.si/sio-2020/splosni-pogoji/.
3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh
dejavnosti programa SIO-2020, in sicer:
– dejavnost »Izgradnja brezžičnih omrežij« v letih
2018, 2019 in 2020;
– dejavnost »Nakup IKT opreme« v letih 2017,
2018, 2019 in 2020.
Maksimalna višina sredstev, za katera lahko kandidira posamezni VIZ za prvo in drugo dejavnost v celotnem obdobju upravičenosti, je navedena v prijavnem
obrazcu na portalu EDO. Višina sredstev je določena
skladno z metodo, opisano v 7. točki tega javnega razpisa.
Namen javnega razpisa je omogočiti večjo uporabo
IKT opreme in zagotoviti dostop do interneta z vzpostavitvijo brezžičnih omrežij na VIZ z namenom omogočanja kvalitetnejšega in izboljšanega vzgojno-izobraževalnega procesa.
Ciljne skupine, h katerim so usmerjene dejavnosti,
ki bodo sofinancirane na podlagi tega javnega razpisa,
so mladi (učenci, dijaki) ter strokovni delavci (učitelji).
Končni cilj informatizacije VIZ je, da bi z uporabo IKT
opreme, povezane v vzpostavljeno brezžično omrežje,
in namenjene izvajanju učnega procesa s kakovostnimi
e-storitvami in e-vsebinami, zagotovili učencem in dijakom izboljšane kompetence, boljše dosežke ter večjo
usposobljenost, ki so ključni elementi za uspešnejše
gospodarstvo in družbo.
3.1 Opis dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij«
Izgradnja brezžičnih omrežij bo potekala v letih
2018, 2019 in 2020. V postopku prijave na javni razpis VIZ izbere prvo možno leto izgradnje brezžičnega
omrežja na posamezni lokaciji. Namen te poizvedbe
je predvsem, da Arnes lahko čimbolj smotrno organizira dejavnost izgradnje brezžičnega omrežja glede na
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časovne okvirje, razpoložljiva sredstva in delovno silo.
Predvideno leto izvedbe bo Arnes poskušal čimbolj prilagoditi željam VIZ. V kolikor to ne bo mogoče, si Arnes
pridržuje pravico, da za VIZ določi drugo leto za izgradnjo brezžičnega omrežja. V kolikor se VIZ ne bo strinjal
z novim dodeljenim terminom za izgradnjo brezžičnega
omrežja, se šteje, da se je VIZ odrekel s sklepom dodeljenim sredstvom za dejavnost »Izgradnja brezžičnih
omrežij«.
Arnes bo na podlagi pooblastila VIZ, ki je del prijavnega obrazca, izvedel javna naročila za nakup potrebne
opreme in izbor izvajalcev za izgradnjo ožičenj. Prav
tako bo Arnes poskrbel za izbor svetovalnega podjetja
(ki bo za vsak VIZ določilo svetovalca), za nastavitev
omrežne opreme ter operativni nadzor in upravljanje
izgrajenih brezžičnih omrežij na VIZ. S tem bo omogočena poenostavitev in standardizacija brezžičnih omrežij
na VIZ, kar pomeni, da bo lahko Arnes zagotovil avtomatizacijo nastavitev in kasnejši nadzor nad delovanjem
brezžičnih omrežij.
Ko se bodo v dogovorjenem terminu začela dela
na posamezni lokaciji VIZ, bo izvajalec najprej izdelal
idealen načrt za izgradnjo brezžičnega omrežja na tej
lokaciji. Pri izdelavi tega načrta bo upoštevana trenutna
infrastruktura na VIZ in predlagana ustrezna dograditev
oziroma sprememba. Nato se bo izdelani načrt skupaj
z izvajalcem, svetovalcem in vodstvom VIZ pregledal
in uskladil glede na razpoložljiva sredstva in potrebe
VIZ. Tako bo nastal projekt za izvedbo, ki ga bo potrdil
VIZ. Po potrditvi s strani VIZ bodo sklenjene tripartitne
pogodbe (Arnes, VIZ in izvajalec/dobavitelj). Te pogodbe se bodo sklepale prek portala EDO, kjer bodo tudi
elektronsko podpisane s strani VIZ, Arnesa in izvajalca/dobavitelja. Temu bo sledila izvedba del in dobava
opreme. Izvedbo del bo nadziral svetovalec, ki bo skupaj
z vodstvom šole prisoten tudi pri primopredaji del. Preko
portala EDO se bo ob koncu del podpisal tudi prevzemni zapisnik projekta izgradnje brezžičnega omrežja.
Izvajalci in dobavitelji bodo na podlagi izvedenih del in
dobavljene opreme posameznemu VIZ izstavili račun.
VIZ bo na osnovi pravočasnih, pravilnih in popolnih
zahtevkov za izplačilo VIZ, ki jih bo posredoval Arnesu
prek portala EDO, prejel sredstva sofinanciranja. VIZ
bo dolžan v pogodbeno dogovorjenem roku poravnati
celoten račun izvajalcu/dobavitelju, vključno s svojim
deležem sredstev.
3.2 Opis dejavnosti »Nakup IKT opreme«
Enkrat letno bo Arnes vse VIZ, ki bodo izbrani na
tem javnem razpisu, povabil, da preko portala EDO v kosovnico vnesejo željeno število kosov opreme v okviru
VIZ odobrenih sredstev za posamezno leto. Seznam
opreme bo vsakič opredelilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Aktualni seznam opreme je
objavljen na (http://www.arnes.si/files/2016/11/Kosovnica-SIO-2020-2017_Arnes.pdf). Kosovnica za leto 2017
je del prijavnega obrazca v tem javnem razpisu. Oprema, naročena za leto 2017, bo dobavljena predvidoma
v začetku leta 2018.
Ko bo Arnes zbral prijave za opremo vseh VIZ,
bo na podlagi pooblastila VIZ izvedel javno naročilo
za nakup opreme. Končne cene opreme bodo znane,
ko bo zaključeno javno naročilo. Takrat bo kosovnica
s končnimi cenami znova posredovana VIZ v pregled in
morebitno manjšo korekcijo števila kosov posamezne
opreme. Po potrditvi s strani VIZ bodo sklenjene tripartitne pogodbe (Arnes, VIZ in dobavitelj). Te pogodbe se
bodo sklepale prek portala EDO, kjer bodo tudi elektronsko podpisane s strani VIZ, Arnesa in dobavitelja. Dobavitelji bodo naročeno opremo dobavili posameznemu
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VIZ in mu izstavili račun. VIZ bo na osnovi pravočasnih,
pravilnih in popolnih zahtevkov za izplačilo VIZ, ki jih bo
posredoval Arnesu prek portala EDO, prejel sredstva
sofinanciranja. VIZ bo dolžan v pogodbeno dogovorjenem roku poravnati celoten račun dobavitelju, vključno
s svojim deležem sredstev.
4. Pogoji za pridobitev sredstev na javnem razpisu
Na javni razpis lahko kandidirajo VIZ, ki so navedeni na seznamu VIZ, opredeljenem v prvem odstavku
2. točke tega javnega razpisa. Do sredstev bodo upravičeni tisti VIZ, ki bodo pred iztekom roka za oddajo vlog
prek portala EDO oddali formalno popolno vlogo skladno
z 19. točko javnega razpisa, kot je podrobneje opredeljeno v 20. točki javnega razpisa. Odgovorna oseba, ki
zastopa več VIZ, (matična enota, podružnica idr.) mora
za vsako enoto posebej oddati ločeno prijavo skladno
z zgornjim seznamom VIZ.
S prijavo na ta javni razpis bodo VIZ dodeljena
sredstva v višini, navedeni v prijavnem obrazcu na portalu EDO. Konkretni zneski sredstev kohezijske politike, za katera kandidira posamezen VIZ in sredstev, ki
jih mora prispevati VIZ, so razvidni iz tabele v 2. točki prijavnega obrazca. Vrednosti v prijavnem obrazcu
so predizpolnjene in vidne le na portalu EDO vsaki posamezni odgovorni osebi za posamezen VIZ.
Dodeljena sredstva so maksimalna dodeljena sredstva posameznemu VIZ za obe dejavnosti in za celotno
obdobje upravičenosti, pri čemer ni nujno, da jih potem
VIZ tudi v celoti izčrpa. Vendar je ne glede na dejansko
porabo kohezijskih sredstev posameznega VIZ delež
sofinanciranja s strani ESRR in VIZ fiksen, in sicer:
– dejavnost »Izgradnja brezžičnih omrežij«: kohezijska sredstva: 62,5 %, sofinanciranje VIZ: 37,5 %;
– dejavnost »Nakup IKT opreme«: kohezijska sredstva: 50 %, sofinanciranje VIZ: 50 %.
VIZ se z oddajo vloge zavezuje, da bo zagotovil
svoj delež sredstev za izvedbo dejavnosti po pogodbi, ki
bo sklenjena na podlagi tega javnega razpisa.
Dejavnost »Izgradnja brezžičnega omrežja na VIZ«
bo potekala v letih 2018, 2019 in 2020. Predvideno leto
izgradnje na posameznem VIZ bo določeno s sklepom
o izbiri. Tisto leto, ko bo na posameznem VIZ realizirana
izgradnja brezžičnega omrežja, bo moral VIZ tudi zagotoviti svoj delež sofinanciranja. Navedeno bo podrobneje
opredeljeno s pogodbo, ki bo sklenjena na podlagi tega
javnega razpisa z izbranim VIZ.
Za dejavnost »Nakup IKT opreme« se bodo prijave
zbirale v vsakem od let 2017, 2018, 2019 in 2020. Arnes
bo prek portala EDO vsako leto VIZ povabil k naročilu
IKT opreme. Postopek naročila je podrobneje opredeljen
v Navodilih za uporabo portala EDO. Za leto 2017 se naročila zbirajo že ob prijavi na javni razpis, v prihodnje bo
naročilo IKT opreme samostojno dejanje. VIZ bo izpolnil
kosovnico za nakup IKT opreme, za katero bo lahko porabil do četrtine z javnim razpisom dodeljenih sredstev,
kar bo podrobneje opredeljeno s pogodbo, ki bo sklenjena na podlagi tega javnega razpisa z izbranim VIZ.
Oprema, naročena v letu 2017, bo dobavljena v začetku
leta 2018, še v istem letu pa bo dobavljena tudi oprema,
naročena v letu 2018, zato bo moral VIZ zahtevani del
sofinanciranja VIZ za opremo, naročeno v letih 2017 in
2018 dejansko v celoti zagotoviti v letu 2018.
5. Razdelitev sredstev po regijah
Javni razpis se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah, in sicer v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v
nadaljevanju KRVS) in kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS). Število VIZ, ki bodo vključeni v sofinanciranje je na presečni datum 15. 5. 2017
(vključno z vsemi podružnicami) 955, od tega jih je
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v KRZS 431 (45,13 %) in KRVS 524 (54,87 %). Podatki
o številu VIZ so pridobljeni iz Evidence vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojno-izobraževalnih programov
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport skladno
s sklepom št. 5442-149/2016/75 (131-08), z dne 12. 9.
2017.
Sredstva so v Izvedbenem načrtu Operativnega
programa (INOP) za vzpostavitev brezžičnih omrežij in
nakup IKT opreme razporejena v naslednjem razmerju:
KRZS 43 % in KRVS 57 %.

Izgradnja brezžičnih omrežij
Sredstva ESRR
Vzhod
(80,00 %)
Zahod
Skupaj
Sredstva iz proračuna RS Vzhod
(20,00 %)
Zahod
Skupaj
Sofinanciranje EU in RS
Vzhod
skupaj
Zahod
Skupaj
Sofinanciranje VIZ
Vzhod
Zahod
Skupaj
Skupaj vse investicije
Vzhod
Zahod
Skupaj

2018
2.501.574,96
1.887.153,04
4.388.728,00
625.393,74
471.788,26
1.097.182,00
3.126.968,70
2.358.941,30
5.485.910,00
1.876.181,22
1.415.364,78
3.291.546,00
5.003.149,92
3.774.306,08
8.777.456,00

Informacije, v katero regijo spada posamezen VIZ,
se nahajajo na seznamu VIZ, opredeljenem v prvem
odstavku 2. točke tega javnega razpisa.
6. Skupna višina sredstev javnega razpisa po dejavnostih, regijah in letih
Za dejavnost »Izgradnja brezžičnih omrežij na VIZ«
je predvideno, da se bo v celotnem obdobju financirala
iz sredstev kohezijske politike v deležu 62,5 %, kar znaša 9.106.815,00 € in z lastninim sredstvi VIZ v deležu
37,5 %, kar znaša 5.464.089,00 €.

2019
1.366.132,68
1.030.591,32
2.396.724,00
341.533,17
257.647,83
599.181,00
1.707.665,85
1.288.239,15
2.995.905,00
1.024.599,51
772.943,49
1.797.543,00
2.732.265,36
2.061.182,64
4.793.448,00

2020
285.000,00
215.000,00
500.000,00
71.250,00
53.750,00
125.000,00
356.250,00
268.750,00
625.000,00
213.750,00
161.250,00
375.000,00
570.000,00
430.000,00
1.000.000,00

Skupaj
4.152.707,64
3.132.744,36
7.285.452,00
1.038.176,91
783.186,09
1.821.363,00
5.190.884,55
3.915.930,45
9.106.815,00
3.114.530,73
2.349.558,27
5.464.089,00
8.305.415,28
6.265.488,72
14.570.904,00

%
57 %
43 %
100 %
57 %
43 %
100 %
57 %
43 %
100 %
57 %
43 %
100 %
57 %
43 %
100 %

Za dejavnost »Nakup IKT opreme« je predvideno, da se bo v celotnem obdobju financirala iz sredstev kohezijske politike v deležu 50 %, kar znaša
9.682.213,34 €, in z lastnimi sredstvi VIZ v deležu 50 %,
kar znaša 9.682.213,34 €.
Nakup IKT opreme
Sredstva ESRR
Vzhod
(80,00 %)
Zahod
Skupaj
Sredstva iz prora- Vzhod
čuna RS
Zahod
(20,00 %)
Skupaj
Sofinanciranje EU Vzhod
in RS skupaj
Zahod
Skupaj
Sofinanciranje VIZ Vzhod
Zahod
Skupaj
Skupaj vse inveVzhod
sticije
Zahod
Skupaj

2017
1.097.985,68
828.304,99
1.926.290,66
274.496,42
207.076,25
481.572,67
1.372.482,10
1.035.381,23
2.407.863,33
0
0
0
1.372.482,10
1.035.381,23
2.407.863,33

2018
1.097.985,68
828.304,99
1.926.290,66
274.496,42
207.076,25
481.572,67
1.372.482,10
1.035.381,23
2.407.863,33
2.744.964,20
2.070.762,46
4.815.726,66
4.117.446,29
3.106.143,70
7.223.589,99

2019
1.098.259,28
828.511,39
1.926.770,66
274.564,82
207.127,85
481.692,67
1.372.824,10
1.035.639,23
2.408.463,33
1.372.824,10
1.035.639,23
2.408.463,33
2.745.648,20
2.071.278,46
4.816.926,66

2020
1.120.858,65
845.560,03
1.966.418,68
280.214,66
211.390,01
491.604,67
1.401.073,31
1.056.950,04
2.458.023,35
1.401.073,31
1.056.950,04
2.458.023,35
2.802.146,62
2.113.900,08
4.916.046,70

Sredstva kohezijske politike se v 80,00 % zagotavljajo
iz sredstev EU – Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR) in v 20,00 % iz sredstev Republike Slovenije za
sofinanciranje kohezijske politike – proračuna Republike
Slovenije.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti Arnesa in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Višina razpisanih sredstev za javni razpis, ki je hkrati
zgornja višina razpisanih sredstev, se lahko poveča v pri-

Skupaj
4.415.089,28
3.330.681,39
7.745.770,67
1.103.772,32
832.670,35
1.936.442,67
5.518.861,60
4.163.351,74
9.682.213,34
5.518.861,60
4.163.351,74
9.682.213,34
11.037.723,21
8.326.703,47
19.364.426,68

%
57 %
43 %
100 %
57 %
43 %
100 %
57 %
43 %
100 %
57 %
43 %
100 %
57 %
43 %
100 %

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
meru pozitivno rešenih pritožb ali naknadno rešenih
vlog, v kolikor obstajajo nerazporejena sredstva v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture
v vzgoji in izobraževanju (SIO-2020).
7. Način izračuna višine dodeljenih sredstev za
posamezen VIZ
Sredstva so različno razdeljena med VIZ glede na
kohezijsko regijo, tip VIZ in število učencev/dijakov, skladno s sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport št. 5442-149/2016/75 (131-08), z dne 12. 9. 2017.
Izračun maksimalne višine dodeljenih sredstev kohezijske politike za obe dejavnosti in za celotno obdobje
upravičenosti za posamezen VIZ je sestavljen iz dveh
delov – fiksnega in variabilnega.
Fiksni del sredstev za izgradnjo brezžičnega omrežja znaša 3.500,00 € na VIZ.
Variabilni del sredstev se izračuna glede na tip VIZ
in število učencev/dijakov.
Fiksni del sredstev za nakup IKT opreme znaša
5.000,00 € na VIZ.
Variabilni del sredstev se izračuna glede na tip VIZ
in število učencev/dijakov.
Točke variabilnega dela se izračunajo po sledečem
pravilu:
– Če ima VIZ manj kot 1000 otrok: število učencev / 30
– Če ima VIZ več kot 1000 otrok: (število učencev
– 1000) / 60 + 1000/30
V obeh primerih se točke variabilnega dela utežijo
s faktorjem VIZ (variabilne točke * faktor šole):
– za matične osnovne šole 1
– za podružnične osnovne šole 0,8
– za srednje šole 1
– za višje šole 1,2
– za dijaške domove 0,7
– in za šole za otroke s posebnimi potrebami 2.
Vrednost točke se določi glede na preostala razpoložljiva sredstva kohezijske politike v KRVS in KRZS
(vsa sredstva, zmanjšana za fiksni del dodeljenih sredstev) in je različna glede na regijo.
Po zgoraj opisanem načinu izračunan znesek je
naveden v prijavnem obrazcu na portalu EDO.
8. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Za dejavnost »Izgradnja brezžičnega omrežja na
VIZ« bo moral VIZ zagotoviti zahtevani del sofinanciranja v letu, v katerem se bodo na posameznem VIZ
izvajala dela v okviru te dejavnosti.
Za dejavnost »Nakup IKT opreme« bo VIZ v vsakem od let 2017, 2018, 2019 in 2020 lahko porabil četrtino z javnim razpisom dodeljenih sredstev. Oprema,
naročena v letu 2017, bo dobavljena v začetku leta
2018, še v istem letu pa bo dobavljena tudi oprema,
naročena letu 2018, zato bo moral VIZ zahtevani del
sofinanciranja VIZ za opremo, naročeno v letih 2017 in
2018 dejansko v celoti zagotoviti v letu 2018.
Sredstva se bodo porabljala glede na dinamiko izvajanja posamezne dejavnosti v skladu s pogodbo, ki jo
bo Arnes sklenil z izbranim VIZ na podlagi tega javnega
razpisa. Prenosi neporabljenih dodeljenih sredstev v naslednje leto ne bodo mogoči, razen izjemoma, v posebej
utemeljenih primerih, ki jih bo presojal Arnes ob predhodnem soglasju Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport ter ob upoštevanju proračunskih zmogljivosti
Arnesa in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Obdobje upravičenosti stroškov za VIZ (nastanek
stroškov: datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga oziroma izvedene gradnje) je od dne podpisa pogodbe z izvajalci/dobavitelji do dne 31. 10. 2020.
Obdobje upravičenosti izdatkov za VIZ (datum plačila
računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je
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od dne podpisa pogodbe z izvajalci/dobavitelji do dne
7. 11. 2020.
Obdobje upravičenosti stroškov za Arnes (nastanek
stroškov: datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga oziroma izvedene gradnje) je od dne 1. 1. 2016
do dne 30. 11. 2020. Obdobje upravičenosti izdatkov
(datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne 1. 1. 2016 do dne 7. 12. 2020.
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo VIZ
Arnes bo financiral le upravičene stroške, nastale
v okviru javnih naročil, ki bodo realizirana s strani Arnesa na podlagi pooblastil VIZ, ki so del prijave na ta
javni razpis.
9.1 Vrste upravičenih stroškov
Vrste upravičenih stroškov, sofinanciranih iz tega
javnega razpisa, so:
– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;
– investicije v neopredmetena sredstva;
– davek na dodano vrednost.
9.2 Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila
za dokazovanje upravičenih stroškov morajo biti skladna z Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike
v programskem obdobju 2014–2020 in Navodili organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki so dostopna
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Dokazila za uveljavljanje posameznih upravičenih
stroškov bodo natančno opredeljena v tripartitnih pogodbah med VIZ, Arnes in izvajalci/dobavitelji.
Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov,
sofinanciranih iz tega javnega razpisa, so:
– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva:
– pogodba ali naročilnica;
– račun (navedba oznake, tipa opreme, v primeru
sestavljenih naprav/proizvodnih linij natančna specifikacija posameznih komponent, ki sestavljajo celoto);
– dokazilo o dobavi opreme oziroma posamezne
komponente v primeru sestavljenih naprav/proizvodnih
linij (za dobave iz EU: dobavnica, tovorni list; v kolikor
gre za uvoz: dobavnica, enotna upravna listina (EUL),
tovorni list);
– dokazilo, da je kupljena oprema nova (razvidno
leto izdelave – garancije, certifikati, tehnične specifikacije, potrdila proizvajalcev);
– izjava s podpisom in žigom odgovorne osebe
upravičenca o namenskosti opreme (za kaj se bo uporabljala, kje se bo nahajala in kdo bo njen lastnik po
koncu operacije);
– fotografije opreme;
– seznam oseb/institucij, ki jim je bila oprema
poslana;
– dokazilo o plačilu.
– investicije v neopredmetena sredstva:
– pogodba ali naročilnica;
– dokazilo o dobavi neopredmetenih sredstev (za
dobave iz EU: dobavnica, tovorni list; v kolikor gre za
uvoz: dobavnica, enotna upravna listina (EUL), tovorni
list);
– račun;
– izjava s podpisom in žigom odgovorne osebe
upravičenca o namenskosti neopredmetenih sredstev
(za kaj se bodo uporabljala in kdo bo njihov lastnik po
koncu operacije);
– dokazilo o plačilu.
– davek na dodano vrednost:
– potrdilo pristojnega finančnega urada, iz katerega je razvidno ali je VIZ kot davčni zavezanec v obdo-
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bju črpanja sredstev kohezijske politike identificiran za
namene DDV ter namen, za katerega se potrdilo izdaja;
– če je iz potrdila razvidno, da je VIZ kot davčni
zavezanec identificiran za namene DDV, mora biti iz potrdila razvidno še, kakšne dejavnosti opravlja:
– dejavnosti, od katere ima pravico do odbitka
celotnega DDV
– neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od
katerih nima pravice do odbitka DDV ali
– neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od
katerih nima pravice do odbitka DDV ter obdavčene dejavnosti, od katerih ima pravico do odbitka DDV (v tem
primeru mora biti iz potrdila razviden odbitni delež DDV).
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na
dodano vrednost (DDV) mora izbrani VIZ pred podpisom
pogodbe, ki bo sklenjena na podlagi tega javnega razpisa, pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega finančnega
urada. Potrdilo finančnega urada o upravičenosti do
odbitka DDV in višini odbitnega deleža mora nato VIZ
Arnesu posredovati vsako leto za tekoče leto, prav tako
mora VIZ posredovati končno odločbo davčnega organa
o višini odbitnega deleža v preteklem koledarskem letu,
na podlagi katerega se bo pripravil poračun, v kolikor
bodo odbitni deleži različni. V kolikor VIZ teh dokazil ne
bo predložil, VIZ ne bo mogel uveljavljati DDV kot upravičeni strošek. 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
in tč. 3.3.5 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2014–2020), dostopnih
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
9.3 Vlaganje zahtevkov za izplačilo VIZ
Zahtevki za izplačilo VIZ se bodo vlagali preko
portala EDO. Natančen postopek oddaje zahtevka za
izplačilo VIZ je predpisan v Navodilih za uporabo portala
EDO v poglavju »Oddaja zahtevkov za izplačilo VIZ.«
Podlaga za izplačilo sredstev je pravilno, popolno
in pravočasno oddan zahtevek za izplačilo VIZ z obveznimi dokazili, skladno s točko 9.2 tega javnega razpisa.
Zahtevek za izplačilo VIZ mora pred obdelavo vsebovati
vsa predpisana dokazila, razen dokazila o plačilu, ki ga
je VIZ dolžan predložiti naknadno v roku 8 dni po prejemu sredstev sofinanciranja s strani Arnesa.
V primeru, da Arnes pri pregledu posredovanega
zahtevka za izplačilo VIZ ugotovi pomanjkljivosti, pozove VIZ k dopolnitvi. VIZ je dolžan ustrezno dopolniti oziroma spremeniti zahtevek za izplačilo VIZ skladno s pozivom ter dopolnjeni zahtevek za izplačilo VIZ posredovati Arnesu v roku, določenem v pozivu k dopolnitvi.
Arnes bo po prejemu pravočasnega, pravilnega in
popolnega zahtevka izvedel nakazilo VIZ v roku največ
30 dni, vendar najkasneje en dan pred zapadlostjo računa izvajalca oziroma dobavitelja, tako da bo VIZ skupaj
s svojim deležem sredstev lahko v pogodbeno dogovorjenem roku nakazal sredstva izvajalcu oziroma dobavitelju. Da bodo sredstva s strani Arnesa posameznemu
VIZ lahko nakazana pravočasno, je VIZ dolžan Arnesu
posredovati zahtevek za izplačilo VIZ nemudoma po
prejemu računa s strani izvajalca oziroma dobavitelja,
najkasneje pa 15 dni pred valuto na posameznem računu izvajalca oziroma dobavitelja. V kolikor VIZ ne bo
upošteval tega roka, bo vse stroške, ki bi nastali zaradi
morebitne zamude pri plačilu končnega računa, nosil
VIZ sam.
VIZ mora najkasneje naslednji delovni dan po prejemu sredstev od Arnesa, v pogodbenem roku, v celoti
poravnati račun izvajalcu oziroma dobavitelju, vključno
s sredstvi, ki jih prispeva sam. VIZ mora predložiti do-
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kazila o plačilu celotnega zneska Arnesu preko portala
EDO v roku 8 dni po prejemu sredstev s strani Arnesa.
V kolikor VIZ ne bo pravočasno v celoti poravnal računa izvajalcu/dobavitelju, lahko Arnes od VIZ zahteva vračilo vseh nakazanih sredstev skupaj z zamudnimi obrestmi
od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun VIZ.
10. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno
naročanje: izbrani VIZ se z oddajo prijave na ta javni razpis
zavezuje k upoštevanju zakona, ki ureja javno naročanje.
11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti izbrani VIZ skladno s 115. in
116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa
upravljanja
Izbrani VIZ 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/sl/ekp/navodila).
Zgoraj navedena pravila zavezujejo končne prejemnike sredstev kohezijske politike med drugim tudi k uporabi
ustreznih logotipov na vseh dokumentih, obrazcih, vabilih;
označevanje vseh predmetov, pridobljenih s sredstvi kohezijske politike z ustreznimi logotipi sofinancerjev, objave na spletni strani o vključenosti v javni razpis. Zahteve
glede informiranja so različne glede na dejavnost in višino
financiranja in so podrobno opredeljene v Navodilih organa
upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje
2014–2020.
Sprejetje financiranja s strani izbranega VIZ pomeni
tudi privolitev v vključitev na seznam, ki bo javno objavljen
na podlagi javnega razpisa.
12. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Izbrani VIZ 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.
Spodbujanje enakih možnosti bo izbrani VIZ dolžan
izvajati skozi predvidene ukrepe prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje,
usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in
vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje; specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju
in učenju. Ciljne skupine, ki jim bodo skozi različne ukrepe
zagotovljene enake možnosti pri izvedbi predmetnega javnega razpisa so: mladi (tj. učenci in dijaki javnih VIZ) in
strokovni delavci (učitelji na javnih VIZ), ki predstavljajo
skladno z OP 2014-2020, ciljno skupino specifičnega cilja:
Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne
informacijsko-komunikacijske tehnologije pri poučevanju
in učenju.
Pri samem izvajanju aktivnosti mora VIZ upoštevati
horizontalna načela, in sicer predvsem načelo enakosti
spolov ter nediskriminacije, saj je javni razpis namenjen
celotni populaciji tako otrok in mladostnikov, kot učiteljev
in profesorjev, ne glede na njihove druge osebne okoliščine, kot so spol, rasno ali etnično poreklo, starost, vera ali
prepričanje in spolna usmerjenost.
Načelo trajnostnega razvoja bo doseženo z vlaganjem v razvoj sodobne, zmogljivejše, dostopnejše in varnejše vzgojno izobraževalne infrastrukture.
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13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Izbrani VIZ bo dolžan zagotavljati hrambo celotne
originalne dokumentacije, vezane na dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa 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 izbrani VIZ zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih za dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega
razpisa v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi
obračunov, ki vsebujejo končne izdatke končanega programa SIO-2020, Evropski komisiji. O natančnem datumu za
hrambo dokumentacije bo izbrani VIZ po zaključku dejavnosti pisno obveščen s strani Arnesa.
Izbrani VIZ bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za izvedbo dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi
tega javnega razpisa, računovodsko ločeno na posebnem
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za
vse transakcije v zvezi s tem, tako da je v vsakem trenutku
zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Izbrani VIZ, ki ne vodi knjig za dejavnosti po pogodbi, sklenjeni
na podlagi tega javnega razpisa, na ločenem stroškovnem
mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih
knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za dejavnosti
po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa.
Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za
dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega
razpisa, voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se
morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na
izvedbo dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega
javnega razpisa.
Vsa originalna elektronska dokumentacija bo dostopna na portalu EDO, zato bo moral izbrani VIZ skrbno
hraniti podatke (uporabniško ime, geslo), ki omogočajo
VIZ dostop v portal. Dokumentacijo, ki bo nastala originalno v fizični obliki (računi, dobavnice, izjave idr.), mora
VIZ hraniti ločeno, zbrano na enem mestu in nedvoumno
označeno z logotipom Evropskega sklada za regionalni razvoj. Hranjenje celotne originalne dokumentacije mora biti
skladno s pravili, določenimi v Navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in
Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja
vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Izbrani VIZ bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvedbo dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani
Arnesa, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za
potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in
evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem
besedilu: nadzorni organi).
Izbrani VIZ bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinanciranih dejavnosti
po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa.
V primeru preverjanja na kraju samem bo izbrani VIZ omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke
v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate. VIZ bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen,
Arnes pa lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na terenu.
Izbrani VIZ bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz konč-
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nih poročil nadzornih organov in redno obveščati Arnes
o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji
ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa,
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 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, izbrani VIZ pa bo
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na
transakcijski račun VIZ.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Z oddajo vloge se šteje, da se je VIZ seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
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 VIZ 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), 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. VIZ morajo pojasniti, zakaj
posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot
informacija javnega značaja. Če VIZ ne označi in utemelji posebnega varstva takšnih podatkov v vlogi, bo Arnes
domneval, da vloga po stališču VIZ ne vsebuje takšnih
podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Z oddajo vloge VIZ soglaša z obdelavo podatkov za
namene izvedbe javnega razpisa.
16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku izbora
prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve
obveznosti
V kolikor se ugotovi, da VIZ Arnesa 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 Arnesa o dodelitvi sredstev, ali da je
neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na
nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega
dejanja, bo VIZ dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun VIZ do dneva vračila v proračun
Republike Slovenije.
Če je takšno ravnanje namerno, se obravnava kot
goljufija.
17. Omejitve glede sprememb v skladu s 71. členom
Uredbe (EU) št. 1303/2013
Pri izvedbi dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega
razpisa in ki vključuje naložbe v infrastrukturo ali produktivne naložbe, bo izbrani VIZ dolžan upoštevati trajnost in
omejitve glede sprememb, kot to določa 71. člen Uredbe
(EU) št. 1303/2013.
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Izbrani VIZ bo moral zagotoviti, da v roku petih let od
datuma končnega izplačila po pogodbi o sofinanciranju
z izbranim VIZ, ne pride do:
– spremembe lastništva postavke infrastrukture, ki
daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost ali
– bistvene spremembe, ki vpliva na značaj, cilje ali
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili prvotni cilji
dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se
izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa.
V kolikor izbrani VIZ tega ne bo upošteval in pride
do kršitve zgoraj navedenih zahtev, bo izbrani VIZ dolžan
izplačan znesek sofinanciranja, sorazmerno z obdobjem,
v katerem ustrezne zahteve niso bile izpolnjene, vrniti.
Zgoraj navedeno ne velja za dejavnosti po pogodbi,
katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa, pri katerih preneha proizvodna
dejavnost na podlagi stečaja, ki ni posledica goljufij.
18. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že
bili povrnjeni iz kateregakoli drugega vira oziroma so bili
odobreni oziroma bi lahko bili povrnjeni iz kateregakoli
drugega vira, 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 na transakcijski račun VIZ do
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če
je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se
obravnava kot goljufija.
19. Razpisna dokumentacija in priprava vloge na javni
razpis
Javni razpis in razpisna dokumentacija obsegata naslednje dokumente:
– besedilo javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup
IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT
infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
– Prijavni obrazec na javni razpis SIO-2020
– vzorec Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
– Navodila za uporabo portala EDO (http://www.arnes.si/sio-2020/edo/)
– seznam vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki
lahko kandidirajo na ta javni razpis (http://www.arnes.si/files/2016/11/Seznam-VIZ-razpis-SIO-2020-sredstva_Arnes.pdf)
– seznam IKT opreme za leto 2017 (http://www.arnes.si/files/2016/11/Kosovnica-SIO-2020-2017_Arnes.pdf)
– Splošni pogoji uporabe portala EDO (http://www.
arnes.si/sio-2020/splosni-pogoji/).
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje popolno izpolnjen in elektronsko podpisan dokument »Prijavni obrazec na javni razpis SIO-2020.«
20. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev, datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev, način
obveščanja kandidatov in podpis pogodbe
Celotna izvedba postopka javnega razpisa bo potekala preko portala EDO.
Na portalu EDO in na spletni strani Arnesa https://www.
arnes.si/sio-2020/javni-razpis-za-viz/ je dostopna vsa razpisna dokumentacija, skladno z 19. točko javnega razpisa.
Rok za prejem vlog za dodelitev sredstev je do dne 22. 10.
2017 do 24. ure.
VIZ se prijavi tako, da v portalu EDO izpolni obrazec
»Prijavni obrazec na javni razpis SIO-2020«. Vloga z zah-
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tevano vsebino mora biti oddana prek portala EDO. Kandidati naj pri prijavi skrbno pregledajo predhodno vnesene
podatke, ki se nanašajo na VIZ in o morebitnih napakah
obvestijo Arnes najkasneje do 16. 10. 2017 do 24. ure na
elektronski naslov sio-2020@arnes.si.
VIZ bodo lahko zastavljali vprašanja na elektronski
naslov sio-2020@arnes.si. Poleg tega bo preko portala
EDO potekalo tudi dopolnjevanje vlog, zato morajo VIZ
skrbno spremljati dogajanje na portalu. Rok za zastavljanje vprašanj je 16. 10. 2017 do 24. ure. Odgovore bo
Arnes objavil najkasneje do 16. 10. 2017 do 24. ure na
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9411. Vsa dodatna pojasnila, spremembe in dopolnitve z dnem objave
postanejo sestavni del tega javnega razpisa.
Hkrati bodo po objavi razpisa organizirani tudi informativni dnevi.
Za presojo razmerij v zvezi z oddajo vlog na ta javni
razpis veljajo splošni pogoji uporabe portala EDO verzija
1.0 z dne 22. 5. 2017.
Vloga se šteje za pravočasno prejeto, ko je elektronsko podpisana s strani odgovorne osebe VIZ in je iz časovnega žiga elektronsko podpisane vloge razvidno, da je bila
vloga prejeta pred iztekom roka za prejem vlog.
Nepravočasno prispele vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloge bo odprla in pregledala komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki
jo imenuje direktor Arnesa ali od njega pooblaščena oseba.
Odpiranje prispelih vlog bo začelo dne 23. 10. 2017
ob 9. uri, v prostorih Arnesa in zaradi predvidenega velikega števila vlog ne bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odprtja vloge pisno prek
portala EDO pozvala k dopolnitvi tiste VIZ, katerih vloge
niso popolne. Nepopolne vloge, ki jih VIZ ne bodo dopolnili pravočasno in v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo
s sklepom zavržene.
Izbrane bodo vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne
pogoje tega javnega razpisa in bodo oddane skladno z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
VIZ bodo s sklepom direktorja Arnesa oziroma
pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog
preko portala EDO.
Z izbranimi VIZ bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje
vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.
Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije.
VIZ, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri vložijo
pritožbo na Arnes. Pritožba mora biti sestavljena in podpisana v elektronski obliki ter vložena preko portala EDO
skladno z Navodili za uporabo portala EDO. V pritožbi
mora VIZ natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
o sofinanciranju z drugimi izbranimi VIZ.
Pogodba o sofinanciranju bo VIZ posredovana
v podpis preko sistema EDO. VIZ mora pogodbo podpisati v roku 8 dni od prejema pogodbe. V primeru nepodpisa pogodbe v zahtevanem roku lahko Arnes da
VIZ dodaten rok za podpis pogodbe, ki ne bo daljši od
8 dni od novega poziva. V kolikor VIZ v dodatnem roku
ne podpiše pogodbe, se šteje, da je VIZ vlogo umaknil.
Zamuda s podpisom pogodbe in posledična domneva
umika vloge za VIZ pomeni dokončno izgubo dodeljenih
sredstev.
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije

Priloga: Prijavni obrazec na javni razpis SIO-2020
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PRIJAVNI OBRAZEC NA JAVNI RAZPIS SIO‐2020
1. PODATKI O VIZ:
Uradni naziv VIZ:
Naslov ustanove:
Poštna številka:
Kraj:
Davčna številka:
Matična številka:
Odgovorna oseba:
E‐mail odgovorne osebe:
2. PODATKI O SREDSTVIH, KI SO NA VOLJO VIZ NA JAVNEM RAZPISU
VIZ na podlagi te prijave kandidira za naslednji maksimalni obseg sredstev:

Aktivnost

Višina sredstev
kohezijske politike, za
katera kandidira VIZ

Višina sredstev, ki jih
prispeva VIZ

Sredstva skupaj

Nakup IKT opreme
Izgradnja brezžičnega
omrežja

V prijavi VIZ kandidira za maksimalno višino sredstev, kot je opisano v 4. točki javnega razpisa.
Dejanska poraba kohezijskih sredstev in sredstev, ki jih prispeva VIZ, bo odvisna od konkretnega
dogovorjenega obsega del pri izgradnji brezžičnega omrežja in od konkretnih letnih naročil VIZ za IKT
opremo.
Sredstva za izgradnjo brezžičnega omrežja mora VIZ porabiti v letu, ko bo na VIZ izvedena izgradnja
brezžičnega omrežja. Sredstva za IKT opremo bo VIZ lahko porabil s štirimi naročili: prvič že kot del te
prijave, drugič za leto 2018, tretjič za leto 2019 in četrtič za leto 2020. Prvo in drugo naročilo bo
dobavljeno v letu 2018. Pri vsaki prijavi lahko VIZ naroči opremo v vrednosti do ene četrtine (¼)
skupnih dodeljenih sredstev za nakup IKT opreme.
Delež sofinanciranja s strani ESRR in VIZ je fiksen, in sicer:
‐ dejavnost »Izgradnja brezžičnih omrežij«: kohezijska sredstva: 62,5 %, sofinanciranje VIZ: 37,5 %;
‐ dejavnost »Nakup IKT opreme«: kohezijska sredstva: 50 %, sofinanciranje VIZ: 50 %.

Prenosi neporabljenih dodeljenih sredstev v naslednje leto ne bodo mogoči, razen zaradi posebej
utemeljenih razlogov, ki jih bo presojal Arnes na podlagi soglasja Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport ter ob upoštevanju proračunskih zmogljivosti Arnesa in Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport.
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3. SEZNAM IKT OPREME ZA PRVI NAKUP (do višine ene četrtine (¼) sredstev, namenjenih za IKT
opremo)

4. ŽELJENO LETO IZGRADNJE BREZŽIČNEGA OMREŽJA je
5.

POOBLASTILO ZA IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL

S prijavo na javni razpis spodaj podpisana odgovorna oseba VIZ daje Arnesu pooblastilo v smislu 33.
člena in 3. odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), da v celotnem
obdobju trajanja tega javnega razpisa Arnes v imenu VIZ in za njegov račun izvaja javna naročila, ki
bodo potrebna za izvedbo vseh aktivnosti v okviru dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij na vzgojno‐
izobraževalnih zavodih« in »Nakup IKT opreme za vzgojno‐izobraževalne zavode« po tem javnem
razpisu, vključno s sklenitvijo morebitnih okvirnih sporazumov na podlagi izvedenih javnih naročil.
6. IZJAVA VIZ
S prijavo na javni razpis se odgovorna oseba VIZ strinja z zahtevami javnega razpisa in sprejema vse
pogoje in merila, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, vključno z vsemi
določili v vzorcu pogodbe o sofinanciranju dejavnosti.
S prijavo na javni razpis se odgovorna oseba VIZ zavezuje, da bo VIZ zagotovil svoj delež sredstev za
izvedbo dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij na VIZ« in »Nakup IKT opreme za VIZ« po tripartitnih
pogodbah, ki bodo sklenjene na podlagi tega javnega razpisa.
S prijavo na ta javni razpis se odgovorna oseba VIZ zavezuje, da bo v zvezi s postopkom javnega razpisa
redno spremljala vso korespondenco in vsebine na svojem profilu znotraj portala EDO v skladu z
navodili za uporabo. Z oddajo prijavne vloge prek portala EDO se VIZ strinja in daje pooblastilo Arnesu,
da mu vsa pisanja (pozivi, odločbe, sklepi, pogodbe, idr.) vroča neposredno elektronsko preko portala
EDO; šteje se, da je pisanje vročeno s trenutkom, ko je dostopno VIZ na portalu EDO.
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Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada
malega gospodarstva Goriške (OKO, Uradne objave,
št. 14/2003), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške (Uradni list RS, št. 21/16) in Splošnih pogojev
poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za kmetijstvo v programskem obdobju 2016–2020
(Uradni list RS, št. 98/15, 4/16), mnenja o skladnosti
sheme državne pomoči, št. K-BE126-5628849-2015,
ident. št. potrdila EK: SA.44143(2016/XA), mnenja
o skladnosti sheme pomoči “de minimis”, št. priglasitve:
M001-5628849-2015, objavlja Javni sklad malega gospodarstva Goriške
javni razpis
neposrednih posojil v letu 2017 za pospeševanje
razvoja kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica,
Občini Brda, Občini Kanal ob Soči, Občini Miren Kostanjevica, Občini Renče - Vogrsko
in Občini Šempeter - Vrtojba
I. Predmet razpisa: dodelitev dolgoročnih posojil za
naložbe v osnovno kmetijsko dejavnost, predelavo in
trženje kmetijskih proizvodov in nekmetijske dejavnosti
na kmetiji (dopolnilne dejavnosti na kmetiji).
II. Namen razpisa: povečanje konkurenčnosti in
izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev ter ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta
na kmetiji.
III. Višina razpisanih sredstev: 200.000 EUR.
IV. Splošni pogoji: na razpis se lahko prijavijo mikro
kmetijska gospodarstva – fizične osebe, ki opravljajo
osnovno kmetijsko dejavnost in/ali drugo dopolnilno dejavnost na kmetiji (predelava in trženje kmetijskih pro
izvodov in druge nekmetijske dejavnosti na kmetiji). Prijavitelj mora imeti sedež kmetije oziroma stalno bivališče
na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda,
Občine Kanal ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica,
Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba
(v nadaljevanju občine ustanoviteljice), naložba pa mora
biti realizirana na območju občin ustanoviteljic sklada.
V. Upravičenci
1. Osnovna kmetijska dejavnost
Na podlagi tega razpisa se posojila dodelijo prijaviteljem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prijavitelj – kmetijsko gospodarstvo mora imeti
sedež kmetije, prijavitelj – čebelar pa stalno bivališče
na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda,
Občine Kanal ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica,
Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba,
– investicija mora biti izvedena na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal
ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba,
– prijavitelj (kmetijsko gospodarstvo) mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev, prijavitelj (čebelar) mora biti član čebelarskega društva,
– prijavitelj na razpis je nosilec kmetijskega gospodarstva ali čebelar, na katerega se morajo glasiti tudi
dokazila o namenski porabi posojila,
– kmetijsko gospodarstvo mora imeti najmanj 3 ha
primerljivih kmetijskih površin v uporabi (GERK), za prijavitelja – čebelarja predhodna določba ne velja, vendar
pa mora po zaključku investicije imeti najmanj 20 panjev,
– naložba prijavitelja mora prispevati k izboljšanju
splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva in izpolnjevati vsaj enega izmed naslednjih ciljev: zmanjšanje
proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev pro
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izvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje
naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
2. Predelava in trženje kmetijskih proizvodov, nekmetijske dejavnosti na kmetiji (turizem, obrt …) – dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Na podlagi tega razpisa se posojila dodelijo prijaviteljem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prijavitelj – kmetijsko gospodarstvo mora imeti
sedež kmetije na območju Mestne občine Nova Gorica,
Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba,
– investicija mora biti izvedena na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal
ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba,
– prijavitelj (kmetijsko gospodarstvo) mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev,
– prijavitelj na razpis je nosilec kmetijskega gospodarstva, na katerega se morajo glasiti tudi dokazila
o namenski porabi posojila,
– kmetijsko gospodarstvo mora imeti najmanj 3 ha
primerljivih kmetijskih površin v uporabi (GERK).
Do pridobitve sredstev niso upravičena kmetijska
gospodarstva:
1. za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposredno
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški
povezanimi z izvozno dejavnostjo,
2. za pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe
domačega blaga, pred uporabo uvoženega blaga,
3. za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz
seznama v prilogi I k pogodbi o delovanju EU, v kolikor
je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali
jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne
proizvajalce,
4. ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči,
5. ki ne plačujejo redno plač/socialnih prispevkov,
6. ki so v težavah,
7. ki nimajo poravnanih vseh obveznosti zaradi
sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in
nezdružljivo z notranjim trgom,
8. so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so
kapitalsko neustrezna,
9. za nakupe med povezanimi osebami (več kot
50 % lastniški delež ali sorodstveno razmerje), za vlaganja v drugo pravno oziroma fizično osebo pod netržnimi pogoji,
10. ki imajo neporavnane obveznosti do FURS-a,
11. ki nimajo v celoti izpolnjenih zapadlih finančnih
obveznosti do sklada,
12. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva in
niso izpolnjevali finančnih obveznosti,
13. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva
za isto investicijo.
Za potrebe tega razpisa se za 1 ha primerljive kmetijske površine šteje: 1 ha njiv ali vrtov ali 2 ha travnikov
oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov ali 0,25 ha
plantažnih trajnih nasadov, pokritih površin v vrtnarstvu,
pri pridelavi jagod ali jagodičja, pridelavi gob ali 8 ha
gozdov.
Prosilec se lahko prijavi na razpis z največ eno vlogo za financiranje investicije na področju osnovne kmetijske dejavnosti in z največ eno vlogo za financiranje
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investicije na področju dopolnilne dejavnosti na kmetiji
– predelava in trženje, nekmetijske dejavnosti na kmetiji.
VI. Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila
Kot upravičeni stroški se upoštevajo stroški naložb
v kmetijska gospodarstva, ki se nanašajo na proizvodnjo
in/ali predelavo kmetijskih proizvodov in/ali trženje in/ali
opravljanje drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Upravičeni stroški so:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije nepremičnin za opravljanje osnovne kmetijske dejavnosti
(gospodarska poslopja in drugi pomožni objekti na kmetiji, ureditev izpustov …),
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije nepremičnin za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
(objekti za turizem, vinska klet, degustacijski prostor …),
(Posojila se za investicije v nočitvene kapacitete
turističnih kmetij dodelijo ob pogoju, da turistična kmetija
zagotavlja skupaj z investicijo najmanj tri ločene oziroma
samostojne prenočitvene enote.)
– stroški nakupa poslovne opreme (osnovna sredstva) za osnovno kmetijsko proizvodnjo (kmetijski stroji,
oprema gospodarskih poslopij in hlevov, rastlinjaki, protitočne mreže in druga oprema za zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami …),
– stroški nakupa poslovne opreme (osnovna sredstva) za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (vinske posode, oprema za turistične objekte …),
– stroški za vzpostavitev in obnovo trajnih nasadov
(nakup sadik, stroški urejanja zemljišča).
Stroški nakupa prevoznih in obratnih sredstev niso
upravičen strošek.
VII. Intenzivnost pomoči:
a) Posojila sklada na področju osnovne kmetijske
dejavnosti predstavljajo državno pomoč, ki se dodeljuje
na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 702/2014 z dne
25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne
1. 7. 2014).
Intenzivnost pomoči: Posojila sklada se dodelijo za
upravičene stroške naložbe, za katero prosilec ni prejel
državne pomoči iz mednarodnih ali državnih virov in ni
v postopku pridobivanja pomoči iz državnih ali mednarodnih virov. Za posamezno naložbo lahko upravičenec
združuje sredstva pomoči samo iz občinskih virov in
virov sklada, pri čemer višina pomoči za isto naložbo ne
sme presegati 50 % upravičenih stroškov.
b) Posojila sklada na področju dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji – predelava in trženje kmetijskih proizvodov,
nekmetijske dejavnosti na kmetiji predstavljajo pomoč de
minimis, ki se dodeljuje v skladu z Uredbo 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 352, z dne 24. 12. 2013).
Intenzivnost pomoči: skupna višina pomoči dodeljena enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 € v obdobju treh proračunskih let od zadnjega prejema takšne
pomoči, ne glede na to, iz katerih javnih virov (občina,
država ali mednarodni viri) je dodeljena.
Za posamezno naložbo, ki je predmet prijave na
ta razpis, lahko upravičenec združuje sredstva pomoči
samo iz občinskih virov in virov sklada.
VIII. Obdobje porabe sredstev in rok za predložitev
dokazil
Za področje osnovne kmetijske dejavnosti se kot
upravičeni stroški upoštevajo le tisti stroški naložbe (računi, pogodbe in plačila), ki nastanejo po dnevu izdaje
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odločbe javnega sklada, s katero se posojilo odobri.
Povračilo davka je upravičen strošek, v kolikor upravičenec ni zavezanec za DDV. V primeru, da je upravičenec
zavezanec za DDV pa povračilo davka ni upravičen strošek. Rok za predložitev dokazil o namenski porabi se
določi v posojilni pogodbi, vendar znaša praviloma največ 6 mesecev, od dneva sklenitve posojilne pogodbe.
Za področje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
– predelava in trženje, nekmetijske dejavnosti se kot
upravičeni stroški upoštevajo stroški nastali od 1. 1.
2017 do dneva določenega v posojilni pogodbi. Povračilo davka je upravičen strošek, v kolikor upravičenec ni
zavezanec za DDV. V primeru, da je upravičenec zavezanec za DDV, pa povračilo davka ni upravičen strošek.
Rok za predložitev dokazil o namenski porabi se določi v posojilni pogodbi, vendar znaša praviloma največ
6 mesecev od dneva sklenitve posojilne pogodbe.
IX. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi
pogoji:
1. višina odobrenega posojila: najmanj 2.000 EUR
in največ 40.000 EUR,
2. doba vračanja posojila: 5 let + 1 leto moratorija
na odplačilo glavnice,
3. letna obrestna mera je 0 %,
4. prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 20 % lastnih sredstev,
4. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja
ali predčasnega odplačila posojila,
5. prijavitelj mora biti posojilno sposoben,
6. nova posojila se ne odobrijo za refundacijo že
odobrenih dolgoročnih bančnih kreditov,
7. pred koriščenjem posojila bo prijavitelj posojilo
ustrezno zavaroval.
Zavarovanje je praviloma možno pri zavarovalnici,
z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine. Vrednost
zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja od 2x vrednosti odobrenega posojila. Stroški zavarovanja bremenijo prijavitelja po tržni ceni.
X. Merila za ocenjevanje
Javni sklad bo pri ocenjevanju upošteval merila, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vse formalno popolne vloge bo ocenila komisija za
dodelitev sredstev. V primeru, da sredstva ne zadoščajo
za vse obdelane vloge s pozitivnim mnenjem, se dodelijo sredstva tistim vlogam, ki na razpisnem roku prijave
dosežejo več točk po kvantitativnih merilih.
XI. Vlogi se priloži dokumentacija, ki jo prosilec uredi po zaporedju od št. 1. do št. 4.:
1. prijavni obrazec za investicije do 50.000 EUR ali
2. prijavni obrazec za investicije nad 50.000 EUR,
ki mu morate priložiti poslovni načrt
3. dokazila o registraciji in finančnem poslovanju
1. dokazilo o vpisu kmetije v register kmetijskih
gospodarstev (Upravna enota),
2. dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti
na kmetiji (predelava in trženje kmetijskih proizvodov,
nekmetijske dejavnosti) oziroma dokazilo o vpisu v drug
ustrezni register, glede na veljavne predpise (oddajo
samo prosilci, ki prijavljajo investicijo, katera se navezuje na dejavnost iz te točke),
3. strokovno mnenje Kmetijske – svetovalne
službe o ekonomski upravičenosti investicije,
4. potrdilo FURS-a o plačanih davkih, ki ni starejše od 30 dni,
5. izpis prometa na TRR iz dejavnosti po mesecih, za zadnjih 12 mesecev,
6. potrdilo o stanju zadolženosti in rednem poravnavanju obveznosti s strani banke oziroma druge
finančne institucije.
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4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri gradnji, rekonstrukciji ali adaptaciji poslovnih
prostorov gradbeno dovoljenje, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno. V kolikor to ni potrebno, se predloži lokacijska informacija ter načrti/ skica
s popisom del ter (pred)račun investicije oziroma (pred)
pogodba z izvajalcem gradbenih del,
– pri nakupu opreme – (pred)račun ali (pred)pogodba,
– stroški za vzpostavitev in obnovo trajnih nasadov
– (pred)račun ali (pred)pogodba.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo in dodatna pojasnila ter opravi ogled investicije na “terenu” oziroma v prostorih prijavitelja.
XII. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do
dneva skupne odobritve sredstev, v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno 15. 11. 2017. V primeru, da bodo sredstva porabljena pred 15. 11. 2017,
bo Javni sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni
strani. V kolikor sredstva ne bodo porabljena, se lahko
prerazporedijo na druge razpise sklada. Vloge, ki bodo
prispele po 15. 11. 2017 ali po objavi zaprtja razpisa, se
kot prepozne zavržejo.
Rok za prijavo: 20. 10. 2017 in 15. 11. 2017.
Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku 5 delovnih dni,
od navedenega datuma za prijavo. Vloga je oddana pravočasno, če je na ovojnici pošiljke odtisnjen žig prejema
pošiljke najkasneje na dan roka določenega za prijavo.
Komisija bo obravnavala vse popolne in ustrezne
vloge in podala predlog direktorju v odločanje. Direktor
bo sprejel odločitev najkasneje v 60 dneh od prejema
popolne vloge. Vlagatelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo v roku
dopolnjene (največ 5 dni), se zavržejo.
Rezultati razpisa so informacija javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnem naslovu.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na skladu in
spletnem naslovu: www.jsmg-goriska.com, pod rubriko
razpisi.
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prosilci
na sedežu sklada ali po tel. 05/33-50-173, 05/33-50-361.
Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov Javni
sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1,
5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glavno pisarno,
št. 36/I. nadstropje, s pripisom na ovojnici: »Ne odpiraj –
Razpis neposrednih posojil 2017 – kmetijstvo«.
Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Ob-3070/17
Slovensko arheološko društvo objavlja po 2.–7. členu Pravilnika o podeljevanju nagrad Slovenskega arheološkega društva
razpis
za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno
listino Slovenskega arheološkega društva
za izjemne dosežke na področju arheologije
v Republiki Sloveniji
Nagrado Slovenskega arheološkega društva podeljujemo posamezniku za življenjsko delo in vrhunske
stvaritve, ki so prispevale k razvoju in ugledu arheološke
stroke doma in v tujini. Letno se podeljuje samo ena
nagrada.
Priznanje Slovenskega arheološkega društva podeljujemo posamezniku ali skupini za izjemen enkratni
dosežek s področja arheologije: razstavne in konservatorske dosežke, znanstvene, strokovne in poljudne
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publikacije, uveljavitve novih metod, vključevanje arheoloških spomenikov v turistično ponudbo in večanje
ugleda slovenske arheologije doma in v tujini. Letno se
podeljujeta dve priznanji.
Častno članstvo podeljujemo posameznikom, ki so
s svojim delom, pomočjo, darovanjem in sodelovanjem
s posamezniki ali inštitucijami s področja arheologije
v Sloveniji pripomogli k delovanju, razvoju, priznanju in
ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.
Zahvalno listino podeljujemo posamezniku ali skupini izven arheološke stroke, ki je na svojem področju
pripomogel/la k večjemu obisku prireditev, k napredku, predstavitvi, medijski prepoznavnosti ipd. arheološke stroke.
Predlogi za nagrado, priznanje, častno članstvo
in zahvalno listino morajo poleg podatkov o kandidatu
vsebovati tudi pisno utemeljitev z dokazili. Za nagrado,
priznanje, častno članstvo in zahvalno listino SAD lahko
kandidirajo snovalci in avtorji vseh dogodkov in prireditev realiziranih v letu 2016. Za nagrado in priznanje
s področja strokovnih in znanstvenih publikacij lahko
kandidirajo avtorji, katerih dela so bila objavljena v zadnjih nekaj letih.
Za nagrado, priznanje, častno članstvo in zaslužno listino lahko kandidirajo posamezniki, skupine ali
institucije. Kandidate predlagajo posamezniki ali strokovne organizacije, ki delujejo na področju arheologije
v Republiki Sloveniji ali v tujini. Predloge sprejemamo
najkasneje do vključno 22. oktobra 2017 na naslov Slovensko arheološko društvo, Zavetiška 5, 1000 Ljubljana,
s pripisom Nagrade SAD.
Slovensko arheološko društvo
Št. 430-8/2017

Ob-3059/17

Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 ZUKN in 57/11; ZGJS), 19. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Zavrč, Odloka
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Majšperk,
Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Cirkulane, Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije
za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Videm
in Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije
za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini
Žetale objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne
lokalne gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode v občinah Zavrč, Majšperk, Žetale,
Cirkulane in Videm
Naročniki: Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč
Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk
Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale
Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane
Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri
Ptuju
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1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode za koncesijska območja navedenih občin.
2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: 10 let po
sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna
dokumentacija je dostopna na spletni strani občin.
5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Zavrč, Goričak 6,
2283 Zavrč.
Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis koncesija odpadna
voda«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden
naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 23. 10.
2017 do 10. ure.
6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne
dokumentacije.
Prijavitelj lahko odda prijavo za eno koncesijsko
območje, dve ali več koncesijskih območij.
Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za
oddajo prijave.
6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne
prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne
in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in
ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo
pri kontaktni osebi: Evelin Makoter Jabločnik, e-pošta:
evelin@zavrc.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: evelin@zavrc.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Zavrč: http://www.
zavrc.si.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik lahko najkasneje šest dni pred potekom
roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno
dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Zavrč.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice
in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za
oddajo prijave.
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8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov: za izbiro
najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša
ponudba.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi
konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji
za predložitev skupne prijave.
Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji
prijavitelja se ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem,
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje, določene z razpisno dokumentacijo in izdal sklep o priznaju sposobnosti.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti
po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh
po poteku roka za oddajo prijav.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje
rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne
rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam.
Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene
rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil
udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe,
na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem
postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika za
vsako koncesijsko območje posebej.
10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Zavrč
Občina Majšperk
Občina Žetale
Občina Cirkulane
Občina Videm
Ob-3086/17
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo
zastopa župan Boštjan Trilar, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov
mladinske dejavnosti, s področja raziskovalne,
izobraževalne in druge dejavnosti
v Mestni občini Kranj v letu 2018
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predpisi, na podlagi katerih se izvaja javni razpis:
javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje programov
in projektov mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj
se izvaja na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo 2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 ZUJFO),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011
in 3/13), Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov
na področju družbenih dejavnosti v Mestni občini Kranj
(Uradni list RS, št. 80/13 – uradno prečiščeno besedilo 1, 46/15) in sklepa župana številka 600-93/2017-1(47/16) z dne 25. 8. 2017 o začetku postopka oddaje
javnega razpisa.
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3. Izdelava vloge: prijavitelj mora izdelati vlogo v slovenskem jeziku, in sicer izključno v elektronski obliki in
v skladu z določili iz razpisne dokumentacije.
4. Predmet javnega razpisa, razpisna področja in cilji
razpisa
Namen javnega razpisa je izbira programov in projektov mladinske dejavnosti, s področja raziskovalne, izobraževalne in druge dejavnosti, ki bodo v letu 2018 sofinancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Kranj.
Mestna občina Kranj bo iz sredstev proračuna za leto
2018 sofinancirala programe in projekte s področja mladinske dejavnosti, katerih vsebina bo predvsem:
– spodbujanje podjetništva in inovativnosti, ki posledično pripomorejo k večji zaposljivosti in zaposlenosti mladih;
– aktivno preživljanje prostega časa;
– spodbujanje, razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– tehnično-tehnološko raziskovalna dejavnost;
– programi izobraževanja ter spodbujanje in razvijanje
neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi;
– spodbujanje mednarodnega sodelovanja;
– dejavnosti med šolskimi počitnicami oziroma študijskimi počitnicami;
– aktivnosti z brezplačnim varstvom;
– vključevanje mladih z manj priložnostmi;
– zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti
mladih ter osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
– spodbujanje delovnih navad, prostovoljstva in solidarnosti;
– projekti, ki obsegajo delovne akcije v splošno korist;
– spodbujanje zdravega in aktivnega načina življenja
mladih.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe in gospodarski subjekti, ki izvajajo dejavnost na področju mladih ter
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Kranj oziroma imajo
v aktu o ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) enoto na območju Mestne občine Kranj;
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa;

1. Dostopnost projekta:
1.1 za uporabnike brezplačno
– za uporabnike ni brezplačno
– za uporabnike je delno brezplačno
– za uporabnike je brezplačno
1.2 število uporabnikov, ki jim je projekt namenjen
1.3 število sodelujočih pri projektu
Največje možno število točk po kriteriju
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– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega
projekta;
– so v primeru, če so bile pogodbena stranka Mestne občine Kranj, izpolnjevale vse pogodbene obveznosti.
6. Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo vlogo za izvedbo največ dveh programov ali projektov iz tega javnega
razpisa. Če bo vlagatelj oddal večje število vlog, se bosta
upoštevali prvi dve prispeli vlogi, ostale bodo zavržene
s sklepom.
7. Objava razpisa: razpis se objavi na spletni strani
Mestne občine Kranj, na naslovu www.kranj.si, dne 29. 9.
2017. Rok za vložitev vlog je 30. 10. 2017.
8. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo izvedla komisija,
imenovana s sklepom župana Mestne občine Kranj. Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Razpisni kriteriji
Vloge prijaviteljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
– dostopnost projekta;
– vsebina projekta;
– izdelana organizacijska shema izvedbe projekta;
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe projekta;
– pravna oblika prijavitelja.
Programi in projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Mestna občina Kranj bo za sofinanciranje izbrala predlagane projekte na podlagi naslednjih meril:
Merilo
število točk
1. Dostopnost projekta
do 20 točk
2. Vsebina projekta
do 43 točk
3. Izdelana kadrovska in organizacijska do 14 točk
shema izvedbe projekta
4. Izdelana zaprta in realna finančna
do 17 točk
konstrukcija izvedbe projekta
5. Pravna oblika prijavitelja
do 6 točk
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni
prijavitelj, je 100.

Najvišje možno število točk
0
3–5 (odvisno od odstotka sofinanciranja s strani udeležencev)
10
1–5
1–5
20

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.
2. Vsebina projekta bo ocenjena na naslednji način:
2.1 kakovost predloženega projekta
– ni razvidna
– je slabo do pomanjkljivo razvidna
– je zadovoljivo do dobro razvidna
– je odlično razvidna
2.2 način izvedbe, metode projekta
– način izvedbe projekta ni opredeljen
– način izvedbe projekta je slabo opredeljen
– način izvedbe projekta je dobro opredeljen
– način izvedbe projekta je kakovostno in odlično opredeljen
Največje možno število točk po kriteriju

2325

Najvišje možno število točk
0
5–10
15–25
30–40
0
1
2
3
43

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 43.

Stran

2326 /

Št.

54 / 29. 9. 2017

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

3. Izdelana kadrovska in organizacijska shema izvedbe projekta bo
ocenjena na naslednji način:

Najvišje možno število točk

3.1 projekt ima natančno določene cilje
– cilji predloga projekta niso opredeljeni oziroma so nedosegljivi

0

– cilji predloga projekta so slabo opredeljeni

1

– cilji predloga projekta so delno opredeljeni in dosegljivi

2

– cilji predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi

3

3.2 za izvedbo projekta je izdelan časovni načrt – realizacija v letu 2018
– časovnega načrta predloga ni oziroma je pomanjkljiv in nerazumljiv

0

– slabo opredeljen oziroma pomanjkljiv oziroma slabo razumljiv

1

– časovni načrt predloga projekta je pomanjkljivo opredeljen, a razumljiv

2

– časovni načrt predloga projekta je jasno opredeljen in razumljiv

3

3.3 projekt bodo izvajali strokovno usposobljeni izvajalci/posamezniki
(navedba stroke)
– ni strokovno usposobljenih

0

– najmanj en (1) strokovno usposobljen

1

– najmanj trije (3) strokovno usposobljeni

3

– štirje (4) ali več strokovno usposobljenih

5

3.4 prijavitelj ima izdelane in merljive kriterije, po katerih bo po končani
izvedbi projekta ocenil njegovo uspešnost
– ni kriterijev

0

– od enega (1) do tri (3) kriterije

1

– več kot trije (3)

3

Največje možno število točk po kriteriju

14

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 14.
4. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe projekta bo
ocenjena na naslednji način:

Najvišje možno število točk

4.1 projekt bo financiran iz več kot dveh virov (mišljena so sredstva
pridobljena na podlagi predmetnega razpisa in sredstva pridobljena
iz ostalih virov)
– projekt bo financiran samo iz razpisa

0

– projekt bo financiran iz razpisa plus en vir

1

– projekt bo financiran iz razpisa plus dva vira

3

– projekt bo financiran iz razpisa plus več kot dva vira

5

4.2 projekt ima jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost
– stroški in njihova namembnost predloga projekta niso predstavljeni
oziroma so nepravilni

0

– stroški in njihova namembnost predloga projekta so delno predstavljeni
oziroma pomanjkljivi

1

– stroški in njihova namembnost predloga projekta so jasno predstavljeni

2

4.3 pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani Mestne občine Kranj;
delež pričakovanega sofinanciranja, v odstotkih
– od 15 odstotkov do 25 odstotkov

10

– od 26 odstotkov do 50 odstotkov

4

– od 51 odstotkov do 100 odstotkov

2

Največje možno število točk po kriteriju

17

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 17.
5. Pravna oblika prijavitelja:

Najvišje možno število točk

5.1 pravna oblika
– neprofitna organizacija

6

– profitna organizacija

1

Največje možno število točk po kriteriju

6

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 6.
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V primeru, da je merilo ovrednoteno s točkami v določenem razponu, bo Komisija, imenovana za vodenje
postopka s strani župana, s sklepom določila podrobnejša objektivna merila za vrednotenje kriterija.
Predmet sofinanciranja ne bodo vloge, ki ne bodo
ovrednotene z vsaj 55 točkami. Takšna vloga bo zavrnjena.
Zavrnjene bodo tudi vloge prijaviteljev za programe
in projekte, ki so predmet sofinanciranja na podlagi drugih javnih razpisov, ki jih objavlja Mestna občina Kranj.
Mestna občina Kranj bo posamezne programe oziroma projekte sofinancirala do višine razpoložljivih sredstev. Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezni projekt,
bo izračunana na podlagi točk, ki jih bo v postopku
ocenjevanja in na podlagi zgoraj navedenih meril dobila posamezna vloga. Pričakovana višina sofinanciranja
projekta je s strani Mestne občine Kranj omejena z 10 %
vrednosti razpisanih sredstev.
V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih,
ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj navedenih kriterijev ne bo mogla uporabiti (določenega
podatka ali navedbe ne bo), bo po odgovarjajočemu
kriteriju prijavitelj dobil 0 točk.
10. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni z zadostnim številom točk.
Povzetek načina ocenjevanja:
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Višina
odobrenih sredstev za program je odvisna od skupne
višine prejetih točk ter višine sredstev, ki so namenjena
sofinanciranju projektov v skladu z javnim razpisom.
Vloge bodo ocenjene v skladu z merili in na način,
ki je natančno opredeljen.
11. Predvidena vrednost: okvirna višina razpisanih
sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov s področja mladih, znaša 57.000,00 EUR. Mestna občina
Kranj si pridružuje pravico znesek spremeniti skladno
s sprejetim proračunom za leto 2018.
12. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2018 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna RS.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni
strani Mestne občine Kranj www.kranj.si in obsega:
– prijavni obrazec MOK;
– izjave o dokazilih o usposobljenosti prijavitelja;
– obrazec – vloga za sofinanciranje projekta;
– merila.
14. Oddaja vlog
Vloga mora biti v celoti oddana v elektronski obliki
na: www.kranj.si. in izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) poslan v tiskani obliki, po pošti kot
priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, ali osebno oddana v Sprejemno pisarno Mestne občine Kranj, in sicer najkasneje
do vključno 30. 10. 2017 (velja datum poštnega žiga).
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana
v elektronski sistem (www.kranj.si, e- Razpis), nato mora
biti natisnjen izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec
vloge) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po
pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila
in priloge (v kolikor so potrebna) morajo biti priložena
v e- Razpis v skenirani obliki.
V kolikor posamezen prijavitelj oddaja vlogo za dva
projekta, se v spletni prijavi odda samo ena vloga (en
prijavni obrazec, enkrat izjave); v okviru te vloge pa se
izpolni dva obrazca – vloga za sofinanciranje projekta,
za vsak projekt posebej. Izpis s podatki o vlogi (kontrolni
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obrazec vloge), ki ga pošljete priporočeno po pošti, avtomatsko navede eno vlogo z dvema različnima obrazcema oziroma dvema različnima programoma oziroma
projektoma.
Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e- Razpis, izpis s podatki o vlogi
(kontrolni obrazec vloge) in ne bo poslan po pošti, ne
bo upoštevana.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– izpolnjen »Prijavni obrazec MOK« v e- Razpisu;
– izpolnjen »Obrazec vloga« v e- Razpisu;
– izjave oddane preko e- Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in
oddane preko e- Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno
po obrazcu;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen
v tej točki besedila razpisa.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti
ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca
ovojnica«, ki se ga natisne v aplikaciji.
Prijavitelj mora svojo vlogo izdelati in oddati skladno
s pogoji iz razpisne dokumentacije, da se bo njihova
vloga štela za popolno.
V kolikor bo v postopku pregleda in ocenjevana vlog
ugotovljeno, da je prijavitelj navedel netočne podatke,
bo vloga s sklepom zavržena.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
15. Prepozne, nepopolne vloge, neupravičene osebe
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 30. 10. 2017 oziroma do
tega dne ni bila predložena na vložišču MOK.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno osebo se šteje tista oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu
razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi
obveznih dokazil in vloge predlagatelja.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo vložene s strani neupravičenih oseb, bodo s sklepom zavržene. Upravičeni prijavitelji, katerih pravočasne vloge
bodo nepopolne, bodo s sklepom pozvani na dopolnitev
v roku 5 dni od prejema poziva.
Komisija bo s sklepom zavrgla tudi vloge, pri katerih
se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da
je prijavitelj navajal netočne podatke. Vloga bo zavržena
takoj, ko bo to ugotovljeno.
16. Zahteve, ki jih mora prijavitelj upoštevati pri pripravi vloge: prijavitelj mora pri pripravi vloge upoštevati
zahteve iz te razpisne dokumentacije.
17. Predviden rok za odločitev o izboru vlog projektov, ki bodo sofinancirani: prijavitelji bodo o izidu javnega
razpisa predvidoma obveščeni z odločbo najpozneje
v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi, vendar šele po
sprejemu proračuna za leto 2018.
18. Navedba in opis postopkov po izboru vlog projektov
Po izboru vlog programov oziroma projektov, ki
bodo sofinancirani, bo Mestna občina Kranj obvestila
prijavitelje o uspešnosti njihove vloge in o višini sredstev
sofinanciranja, v kolikor bo vloga uspešna. S prijavitelji,
katerim bo sofinancirala predlagani program oziroma
projekt, bo Mestna občina Kranj sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2018.
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Mestna občina Kranj v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni
odločbi o izboru programa oziroma projekta s prijaviteljem programa oziroma projekta ne sklene pogodbe
o sofinanciranju. Prav tako lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti
v letu 2018 ali v preteklih letih (nerealizacija programa oziroma projekta, dela programa oziroma projekta,
prijavitelj ni oddal končnega poročila ali ni izpolnjeval
drugih obveznosti do Mestne občine Kranj) odstopi od
že sklenjene pogodbe, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev.
19. Pravica do vložitve pritožbe: zoper odločbo, ki
jo bo prejel, se prijavitelj lahko pritoži na župana Mestne
občine Kranj v roku 15 dni od dneva prejema sklepa.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
prijavitelji.
20. Razpisna dokumentacija in informacije: informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prijavitelji dobijo na Mestni občini Kranj, Uradu za družbene
dejavnosti, od 29. 9. 2017 do 30. 10. 2017, in sicer
po tel. 04/23-73-371 ali elektronski pošti barbara.govekar@kranj.si.
Mestna občina Kranj
Ob-3087/17
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO), Pravilnika
o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS,
št. 80/13 – uradno prečiščeno besedilo, 46/15) in sklepa
župana številka 130-13/2017-01 (47/16), z dne 25. 8.
2017 o začetku postopka javnega razpisa, objavlja Mestna občina Kranj
javni razpis
za sofinanciranje programov vojnih veteranskih
organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2018
Namen razpisa je izbira programov s področja vojnih veteranskih organizacij, ki bodo v letu 2018 sofinancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Kranj.
1. Mestna občina Kranj bo iz sredstev proračuna
za leto 2018 sofinancirala programe vojnih veteranskih
organizacij, katerih vsebina bo predvsem:
– vključevala informiranje ter svetovanje svojim članom;
– vključevala prostovoljno delo;
– vključevala aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa;
– vključevala domoljubno vzgojo in tozadevno ozaveščanje;
– vključevala obujanje tradicije;
– vključevala skrb za spomenike in spominska obeležja;
– vključevala strokovno vzgojo članov;
– vključevala skrb za lastno zdravje;
– vključevala programe druženj;
– spodbujala k strpnosti, nenasilju;
– spodbujala kulturno izražanje in kreativnost.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi izvajalcev
s področja kulture, športa, socialnega varstva, zdravstva
in preventivnih programov, ki so predmet drugih razpisov
v Mestni občini Kranj, kot tudi ne aktivnosti komercialnega značaja.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih
za sofinanciranje programov vojnih veteranskih organi-

zacij, znaša 5.000,00 EUR. Višina sredstev je odvisna
od zneska v sprejetem proračunu za leto 2018.
3. Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa,
morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12.
2018.
4. Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije
s statusom društva, ki izvajajo programe vojnih veteranskih organizacij ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Kranj oziroma imajo
v aktu o ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano,
območno …) enoto na območju Mestne občine Kranj;
– prijavijo program, ki je predmet razpisa;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega programa;
– da so v primeru, če so bile pogodbena stranka
Mestne občine Kranj, izpolnjevale vse pogodbene obveznosti.
5. Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo vlogo za
izvedbo več programov iz tega razpisa.
6. Vloge programov prijaviteljev bodo ocenjene
v skladu z naslednjimi merili:
– dostopnost programa;
– vsebina programa;
– izdelana organizacijska shema izvedbe programa;
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija
izvedbe programa.
Programi bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje opredeljen v razpisni
dokumentaciji.
7. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na
voljo na spletni strani Mestne občine Kranj: www.kranj.si
ter v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj. Dodatne
informacije lahko dobijo interesenti osebno pri Barbari
Govekar na tel. 04/23-73-371 ali preko e-pošte: barbara.govekar@kranj.si.
8. Rok za oddajo vlog programov je ponedeljek,
30. 10. 2017. Vloge morajo v celoti izpolnjevati zahteve
tega razpisa in razpisne dokumentacije.
9. Mestna občina Kranj bo v sredo, 4. 10. 2017, ob
9. uri, v sejni dvorani št. 15, v prvem nadstropju stavbe
Mestne občine Kranj, za zainteresirane prijavitelje na
javni razpis izvedla informativni sestanek.
10. Prijavitelji morajo oddati vloge, ali priporočeno
po pošti v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov:
Mestna občina Kranj, Urad za družbene dejavnosti,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »Ne odpiraj –
programi vojnih veteranskih organizacij v letu 2018«; na
hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden polni
naziv in naslov prijavitelja ali osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Kranj.
11. Odpiranje vlog bo izvedla komisija, imenovana
s sklepom župana Mestne občine Kranj, najkasneje do
6. 11. 2017. Odpiranje vlog ne bo javno.
12. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo
izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom. Prijavitelji,
katerih vloge bodo oddane v predpisanem roku, pa ne
bodo opremljene in pripravljene skladno z zahtevami
tega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo lahko vloge dopolnili v roku 5 dni od prejema poziva.
13. Mestna občina Kranj najpozneje v dveh mesecih od zaključka odpiranja vlog, prispelih na javni
razpis, pisno obvesti stranko o dejstvih in okoliščinah,
pomembnih za izdajo odločbe. V obvestilu se določi rok,
do katerega ima stranka možnost, da se izjavi o navedbah v obvestilu. Obvestilo se sporoči v elektronski obliki
na elektronski naslov, ki je naveden v vlogi.
Mestna občina Kranj
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Ob-3088/17
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO), Pravilnika
o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS,
št. 80/13 – uradno prečiščeno besedilo, 46/15) in sklepa
župana številka 122-109/2017-01 (47/16), z dne 25. 8.
2017 o začetku postopka javnega razpisa, objavlja Mestna občina Kranj
javni razpis
za sofinanciranje programov upokojenskih društev
v Mestni občini Kranj v letu 2018
Namen razpisa je izbira programov s področja upokojenskih društev, ki bodo v letu 2018 sofinancirani iz
sredstev proračuna Mestne občine Kranj.
1. Mestna občina Kranj bo iz sredstev proračuna za
leto 2018 sofinancirala programe upokojenskih društev,
katerih vsebina bo predvsem:
– vključevala informiranje ter svetovanje svojim članom;
– vključevala prostovoljno delo;
– vključevala aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa;
– vključevala obujanje tradicije;
– vključevala strokovno vzgojo članov;
– vključevala skrb za lastno zdravje;
– vključevala programe druženj;
– spodbujala k strpnosti, nenasilju;
– spodbujala kulturno izražanje in kreativnost.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi izvajalcev
s področja kulture, športa, socialnega varstva, zdravstva
in preventivnih programov, ki so predmet drugih razpisov
v Mestni občini Kranj.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih
za sofinanciranje programov upokojenskih društev, znaša 13.000,00 EUR. Višina sredstev je odvisna od zneska
v sprejetem proračunu za leto 2018.
3. Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa,
morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12.
2018.
4. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izvajajo
programe upokojenskih društev ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Kranj oziroma imajo
v aktu o ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano,
območno …) enoto na območju Mestne občine Kranj;
– prijavijo program, ki je predmet razpisa;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega programa;
– da so v primeru, če so bile pogodbena stranka
Mestne občine Kranj, izpolnjevale vse pogodbene obveznosti.
5. Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo vlogo za
izvedbo več programov iz tega razpisa.
6. Vloge programov prijaviteljev bodo ocenjene
v skladu z naslednjimi merili:
– dostopnost programa;
– vsebina programa;
– izdelana organizacijska shema izvedbe programa;
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija
izvedbe programa.
Programi bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje opredeljen v razpisni
dokumentaciji.
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7. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na
voljo na spletni strani Mestne občine Kranj: www.kranj.si
ter v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj. Dodatne
informacije lahko dobijo interesenti osebno pri gospe
Barbari Govekar na telefonski številki 04/23-73-371 ali
preko e-pošte: barbara.govekar@kranj.si.
8. Rok za oddajo vlog programov je ponedeljek,
30. 10. 2017. Vloge morajo v celoti izpolnjevati zahteve
tega razpisa in razpisne dokumentacije.
9. Mestna občina Kranj bo v sredo, 4. 10. 2017, ob
9. uri, v sejni dvorani št. 15, v prvem nadstropju stavbe
Mestne občine Kranj, za zainteresirane prijavitelje na
javni razpis izvedla informativni sestanek.
10. Prijavitelji morajo oddati vloge, ali priporočeno
po pošti v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov:
Mestna občina Kranj, Urad za družbene dejavnosti,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »Ne odpiraj –
programi upokojenskih društev v letu 2018«; na hrbtni
strani ovojnice mora biti obvezno naveden polni naziv
in naslov prijavitelja ali osebno v sprejemno pisarno
Mestne občine Kranj.
11. Odpiranje vlog bo izvedla komisija, imenovana
s sklepom župana Mestne občine Kranj, najkasneje do
6. 11. 2017. Odpiranje vlog ne bo javno.
12. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo
izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom. Prijavitelji,
katerih vloge bodo oddane v predpisanem roku, pa ne
bodo opremljene in pripravljene skladno z zahtevami
tega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo lahko vloge dopolnili v roku 5 dni od prejema poziva.
13. Mestna občina Kranj najpozneje v dveh mesecih od zaključka odpiranja vlog, prispelih na javni
razpis, pisno obvesti stranko o dejstvih in okoliščinah,
pomembnih za izdajo odločbe. V obvestilu se določi rok,
do katerega ima stranka možnost, da se izjavi o navedbah v obvestilu. Obvestilo se sporoči v elektronski obliki
na elektronski naslov, ki je naveden v vlogi.
Mestna občina Kranj
Ob-3089/17
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo
zastopa župan Boštjan Trilar, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov nevladnih organizacij
na področju socialnega varstva v letu 2018
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj.
2. Predpisi, na podlagi katerih se izvaja javni razpis:
javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva za leto 2018 se
izvaja na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 ZUJFO in 76/16 – odl.
US), Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na
področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni
list RS, št. 80/13 – uradno prečiščeno besedilo 1, 46/15)
in sklepa župana številka 122-98/2017-4-(47/04), z dne
15. 9. 2017 o začetku postopka oddaje javnega razpisa.
3. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega
varstva v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju MOK) za
leto 2018:
– program A: sofinanciranje programov do
1.000,00 €,
– program B: sofinanciranje programov nad
1.000,00 €,
– program Č: individualno družabništvo.
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4. Višina razpoložljivih sredstev in način sofinanciranja programov: okvirna višina razpisanih sredstev,
namenjenih za sofinanciranje nevladnih organizacij
na področju socialnega varstva za leto 2018, znaša
68.150,00 €. MOK si pridržuje pravico znesek spremeniti skladno s sprejetim proračunom za leto 2018.
Strokovna komisija bo določila vrednost točke in skupni
obseg sredstev za program A, skupni obseg sredstev za
program B in skupni obseg sredstev za program Č po
uveljavitvi proračuna za leto 2018.
Za sofinanciranje programov socialnega varstva
za program C, to je triletni program od leta 2016 d leta
2018, bo MOK izbranim izvajalcem posredovala poziv
za predložitev predloga programa za leto 2018. Okvirna
višina sredstev za triletni program C znaša 41.850,00 €.
V primeru, da bodo na programu C določena sredstva
ostala neizkoriščena (npr. izvajalec odstopi od sofinanciranja ali ne izpolnjuje več pogojev …) se za navedena
sredstva poveča masa sredstev namenjenih za javni
razpis za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva za leto 2018.
4.1. Izbranim vlagateljem bodo odobrena sredstva
nakazana sledeče:
– prvi del sredstev v višini 70 % bo izbranemu vlagatelju nakazanih 30. dan po veljavnosti te pogodbe,
– preostali del sredstev bo izbranemu vlagatelju nakazanih na podlagi zahtevka. Izvajalec lahko posreduje
izključno en zahtevek. Ob predložitvi zahtevka mora
izvajalec z dokazili izkazati namenskost porabe sredstev. Pri tem je zahtevek lahko največ v višini preostalih
30 % sredstev. Zahtevek mora MOK prejeti najkasneje
do 29. 11. 2018, v nasprotnem primeru izvajalcu sredstva ne bodo nakazana in do njih izvajalec ne bo več
upravičen.
V primeru spremembe višine sredstev v veljavnem
proračunu bosta pogodbeni stranki glede na spremenjene zneske sklenili dodatek k tej pogodbi.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
5.1. Na javni razpis se lahko prijavijo:
– invalidske in humanitarne organizacije kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in
drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene
na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih
okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih reševali
socialne in zdravstvene probleme svojih članov,
– dobrodelne organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom, da bi reševale socialne in zdravstvene stiske in težave občanov Mestne
občine Kranj,
– druga društva in neprofitni, nevladni zavodi s podeljeno koncesijo, ki izvajajo programe na področju sociale za uporabnike z območja Mestne občine Kranj.
Dokazilo: e-obrazec: dokazilo o usposobljenosti
(obvezni obrazec za vse programe: A, B, Č)
5.2. Vlagatelji morajo izvajati enega izmed naslednjih programov:
a) programi, ki omogočajo vključitev v skupnost
osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in
drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
b) programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom;
c) programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo
ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in za njihove svojce;
d) programi za delo z zasvojenimi;
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e) programi medgeneracijskih in drugih skupin za
samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;
f) programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih
zdravstvenih storitev;
g) preventivni programi za ogrožene skupine otrok
in mladostnikov ter programi pomoči žrtvam nasilja;
h) programi pomoči različnim starostnim skupinam
in posameznikom kot osebam s posebnimi potrebami,
namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih
razpisnih programov;
i) individualno družabništvo;
j) programi pro bono za pomoč posameznikom namenjenimi odpravljanju socialnih in zdravstvenih stisk.
Dokazilo: e-obrazec: obrazec prijave (obvezni obrazec za vse programe: A, B, Č)
5.3. Izvajanje programov se mora nanašati na območje MOK in njene občane.
5.4. Program mora imeti zagotovljene prostorske in
organizacijske pogoje za uresničitev programa.
5.5. Program mora imeti postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom javnega razpisa in izhajajo iz
potreb uporabnikov ali članstva in se mora izvajati že na
dan objave javnega razpisa.
5.6. Program mora delovati najmanj šest mesecev,
pri tem mora biti iz odločbe o ustanovitvi organizacije
razvidno, da je bila ustanovljena najmanj šest mesecev pred podano prijavo na ta razpis.
5.7. Program mora imeti predvideno kadrovsko zasedbo, ki je potrebna za izvedbo programa.
5.8. Predlagan program mora biti izdelan v skladu
s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu.
5.9. Pri vlagateljih, ki so bili s strani MOK sofinancirani v letu 2017, mora predlagani program obsegati
finančno poročilo za prvih šest mesecev leta 2017.
Pri vlagateljih za program Č mora predlagan program
obsegati finančno poročilo o opravljenem delu za prvih
devet mesecev leta 2017. Pri vlagateljih, ki s strani MOK
niso bili sofinancirani v letu 2017, mora predlagan program obsegati finančno poročilo in vsebinsko poročilo
o opravljenem delu zadnjih šest mesecev do prijave na
ta razpis za leto 2017.
Dokazila za pogoje pod točkami: 5.3., 5.4., 5.5.,
5.6., 5.7., 5.8. in 5.9. so e-obrazci:
– finančna in vsebinska obrazložitev (obvezni obrazec za vse programe: A, B, Č)
– članstvo (obvezni obrazec za programa: A, B)
5.10. V celoti morajo biti izpolnjeni vsi obvezni
e-obrazci ter e-obrazec izjave, kar pomeni, da z njimi
soglašajo in so podatki, ki so v njih vsebovani, resnični.
Dokazila:
– e-obvezni obrazci
– e-obrazec izjave (obvezni obrazec za vse programe: A, B, Č)
5.11. Vsi izvajalci programov v katere so vključene
mladoletne osebe (to so: vsi zaposleni in prostovoljci,
ki neposredno delajo tudi z mladoletnimi osebami), morajo prijavi predložiti potrdilo o nekaznovanosti zoper
spolno nedotakljivost. Dokazila ne smejo biti starejša
od enega leta.
V kolikor se ugotovi, da vlagatelj ni predložil potrebnih dokazil, program pa se izvaja tudi za mladoletne
osebe, se vloga po tej točki zavrže.
Dokazilo: e-obrazec: dokazilo o usposobljenosti
(obvezni obrazec za vse programe: A, B, Č)
5.12. MOK lahko v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa spremeni odločitev in z izbranim
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vlagateljem programa ne sklene pogodbe. Prav tako
lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogodbenih obveznosti v letu 2017 ali preteklih letih
(ne-realizacija programa, dela programa, vlagatelj ni oddal končnega poročila ali ni izpolnjeval drugih obveznosti do MOK) razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru
že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
5.12. Posebni pogoji:
a) za program A:
– Vlagatelj mora imeti sedež ali enoto v MOK;
– Vlagatelj mora za izvajanje programa zagotoviti
najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov, kar
mora biti razvidno iz finančne konstrukcije, finančna
konstrukcija mora biti natančno izpolnjena. V primeru,
da ima vlagatelj v MOK enoto, se finančna konstrukcija
nanaša izključno na enoto;
– Vrednost celotnega programa, ki ga vlagatelj izvaja v letu 2018, je do 20.000,00 €, na sedežu, če je
ta v Kranju; če vlagatelj nima sedeža v Kranju, mora
biti vrednost programa, ki se izvaja v enoti Kranj, ki je
v Kranju do 20.000,00 €;
– Dodeljena sredstva iz javnega razpisa morajo biti
porabljena v letu 2018.
Dokazilo sta obvezna e-obrazca:
– finančna in vsebinska obrazložitev,
– prijava.
b) za program B:
– Vlagatelj mora imeti sedež ali enoto v MOK;
– Vlagatelj mora za izvajanje programa zagotoviti
najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov, kar
mora biti razvidno iz finančne konstrukcije, finančna
konstrukcija mora biti natančno izpolnjena. V primeru,
da ima vlagatelj v MOK enoto, se finančna konstrukcija
nanaša izključno na enoto;
– Vrednost celotnega programa, ki ga vlagatelj izvaja v letu 2018, mora biti nad 20.000,00 € na sedežu, če
je ta v Kranju; če vlagatelj nima sedeža v Kranju, mora
biti vrednost programa, ki se izvaja v enoti Kranj, ki je
v Kranju nad 20.000,00 €;
– Dodeljena sredstva iz javnega razpisa morajo biti
porabljena v letu 2018.
Dokazilo sta obvezna e-obrazca:
– finančna in vsebinska obrazložitev,
– prijava.
c) za program Č:
– Princip individualnega družabništva za starejše
mora temeljiti na prostovoljcih.
– Dodeljena sredstva iz javnega razpisa morajo biti
porabljena v letu 2018.
– Najmanj 50 % vseh ur mora biti opravljenih pri
uporabnikih izven domov upokojencev (o tem mora izvajalec voditi lastno evidenco iz katere bo razviden datum
in podpis uporabnika).
– Vlagatelj mora predložiti najmanj 1 priporočilo zunanje organizacije in 3 priporočila uporabnikov.
Dokazilo so obvezni e-obrazci:
– finančna in vsebinska obrazložitev,
– prijava,
– priporočila,
– prostori in prostovoljci,
– dokazila o usposobljenosti.
5.13. V kolikor ima vlagatelj v MOK enoto, ki ni uradno registrirana, mora priložiti dogovor med lastnikom
nepremičnine in organizacijo, iz katerega mora izhajati,
da organizacija lahko deluje v njihovih prostorih; pri tem
mora iz dogovora izhajati tudi v katerem časovnem obdobju organizacija deluje v teh prostorih, in sicer leto,
mesece, dneve (v kolikor iz dogovora ni razvidno katere
mesece in dneve bo organizacija v letu 2018 uporabljala
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te prostore, mora lastnik nepremičnine podati posebno
izjavo, iz katere bo razvidno, da dovoljuje, da bo organizacija imela na razpolago prostore od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2018, in sicer vse mesece, od tega npr. v ponedeljkih od 10. do 12. ure itd.).
5.14. V primeru, da vlagatelj predloži nepopolno
izpolnjeno vlogo, to je neizpolnjene obvezne obrazce,
bo s strani MOK pozvan, da v petih dneh dopolni vlogo.
V primeru, da vloge v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena. Vlagatelja pa se pri tem ne poziva na dopolnitev dokumentacije, ki se nanaša na kriterije, po katerih
se bo posamezni program točkoval (to je neobveznih
obrazcev).
5.15. V primeru, da vlagatelj vloži vlogo za napačen program, si komisija pridržuje pravico, da ga uvrsti
v primeren program za sofinanciranje, vendar le v naslednjem primeru: iz programa B v program A. Pri tem
ga v e aplikaciji zavrne in pozove na dopolnitev dokumentacije v pravilnem programu. Komisija pa vlagatelja
pri tem ne pozove na dopolnitev dokumentacije, ki se
nanaša na kriterije, po katerih se bo posamezni program
točkoval (to je neobveznih obrazcev).
5.16. Obvezni in neobvezni obrazci
Program A
– obvezni obrazci: izjave, prijave, dokazila o usposobljenosti, finančna in vsebinska obrazložitev, članstvo
– neobvezni obrazci: priporočila, prostori, prostovoljci, status, število pomoči
Program B
– obvezni obrazci: izjave, prijave, dokazila o usposobljenosti, finančna in vsebinska obrazložitev, članstvo
– neobvezni obrazci: priporočila, prostori, prostovoljci, status, število pomoči, zaposleni
Program Č
– obvezni obrazci: izjave, prijave, dokazila o usposobljenosti, finančna in vsebinska obrazložitev, priporočila, prostori, prostovoljci
5.17. Vlagatelj lahko na javni razpis prijavi največ
po eno vlogo za program A ali program B skupaj ter največ eno vlogo za program Č. V primeru, da predlagatelj
prijavi več vlog za isti program, si komisija pridržuje
pravico, da obravnava vlogo, ki je prispela prva na ta
javni razpis, ostale vloge vlagatelja pa po tej točki zavrže. V primeru, da vlagatelj prijavi na javni razpis eno
vlogo za enega izmed programov A ali B in eno vlogo za
program Č, ju mora oddati vsako posebej.
5.18. Na ta razpis vlagatelji ne morejo prijaviti programov, za katere MOK namenja sredstva v okviru drugih proračunskih postavk (npr. izvajanje šole za starše,
izvajanje preventivnih programov po šolah in vrtcih,
stanovanjske skupine, triletni program C), ter ostalih, ki
so financirani direktno iz proračuna MOK.
5.19. Sofinancirajo se organizacije, ki bodo program izvajale preko celega leta, in sicer minimalno deset
mesecev v letu. Pri tem se ne sofinancira enega ali več
enkratnih projektov, kot je npr. organizacija in izvedba
dobrodelne prireditve.
5.20. V kolikor vlagatelj, ki je z MOK sklenil pogodbo za sofinanciranje programa v letu 2017, ne izpolnjuje
pogodbenih obveznosti, komisija njegovo vlogo po tej
točki zavrže.
5.21. Izbranim vlagateljem bo v podpis predložena
pogodba, ki jo morajo vrniti v roku 15 dni. V kolikor podpisane pogodbe v navedenem roku vlagatelji ne vrnejo
oziroma pisno ne sporočijo objektivnih razlogov za podaljšanje roka, se šteje, da so odstopili od vloge za sofinanciranje. V primeru, da se izbranemu vlagatelju med
letom 2018 spremenijo razmere, ki odstopajo od prijave
na javnem razpisu, mora o tem nemudoma pisno obve-
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stiti MOK in na zahtevo Komisije dostaviti vso potrebno
dokumentacijo. Vlogo obravnava Komisija, ki predlog
posreduje v odločitev županu MOK.
5.22. V kolikor ima vlagatelj v MOK enoto in ne
sedeža, se morajo vsi obrazci izpolnjevati izključno za
enoto. V kolikor MOK pri nadzoru ugotovi, da vlagatelj ni
podal podatkov za enoto, pa bi jih moral, mora vlagatelj
vsa sredstva MOK vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi
od dneva nakazila sredstev dalje.
5.23. Vlagatelj mora imeti poravnane vse zapadle
obveznosti do MOK.
5.24. V primeru, da bo vlagatelj za izvedbo programa sofinanciran s strani MOK, bo račune oziroma
zahtevke moral poslati na MOK v elektronski obliki (E-račun) skladno s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS,
št. 59/10, 111/12).
5.25. Izvajalec, pri katerem je bil opravljen nadzor
izvajanja programa in porabe namenskih sredstev in so
bile ugotovljene pomanjkljivosti na katere je bil izvajalec
opozorjen, jih mora odpraviti v tekočem razpisu. V primeru, da se ob naslednjem nazoru izvajanja programa
in namenskih sredstev izkaže, da napake izvajalca niso
bile odpravljene, se lahko izvajalcu naloži vrniti prejeta
sredstva.
6. Kriteriji, po katerih se bo posamezni prijavljeni
program točkoval
6.1. Kriteriji po katerih se točkujeta programa A,
možnih največ 140 točk
1. število prostovoljcev
2. članstvo iz MOK
3. priporočilo
4. odprti prostori
5. število pomoči
6. vrednost programa
7. status

možnih največ 30 točk
možnih največ 20 točk
možnih največ 20 točk
možnih največ 20 točk
možnih največ 20 točk
možnih največ 20 točk
možnih največ 10 točk

6.2. Kriteriji po katerih se točkuje program B, možnih največ 200 točk
Vrednost posameznih kategorij:
1. vrednost programa
2. odprti prostori
3. število prostovoljcev
4. zaposleni
5. članstvo iz MOK
6. priporočilo
7. število pomoči
8. status

možnih največ 40 točk
možnih največ 40 točk
možnih največ 30 točk
možnih največ 20 točk
možnih največ 20 točk
možnih največ 20 točk
možnih največ 20 točk
možnih največ 10 točk

6.4. Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje iz točke
5 tega razpisa za program A in B, bodo ovrednotene
na podlagi kriterijev, po katerih se točkuje posamezni
program. Seštevek točk bo upoštevan pri razdeljevanju
proračunskih sredstev. Vrednost točke se izračuna tako,
da se razpoložljivi znesek letnih proračunskih sredstev
za ta namen deli z vsoto doseženih točk vseh obravnavanih vlog. Z vrednostjo točke se pomnoži število
doseženih točk pri posamezni vlogi in izračuna višina
dodeljenih sredstev.
Komisija lahko, glede na razpoložljiva proračunska
sredstva, vrednost točke tudi zniža.
Podrobne kriterije, po katerih se bo posamezni prijavljeni program točkoval, vlagatelji najdete v prilogi tega
javnega razpisa.
Vrednost točke se bo oblikovala posebej za program A in posebej za program B.
6.5. Kriteriji, po katerih se točkuje program Č
Komisija bo izbrala izmed vseh vlog le enega cenovno najugodnejšega vlagatelja glede na število predvidenih prostovoljcev in število opravljenih ur pri upo-
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rabnikih. Komisija bo obravnavala le vloge, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje iz 5. točke tega razpisa.
Komisija si pri programu individualnega družabništva pridružuje pravico, da izmed poslanih vlog ne izbere nobene, v kolikor oceni, da le-te niso primerne ali ne
bi bile uspešne ali zahtevajo preveč sredstev.
6.6. V primeru, da vlagatelj ne bo priložil obrazcev
z dokazili, ki se nanašajo na Kriterije, po katerih se bo posamezni program točkoval, to je neobveznih obrazcev, se
šteje, da vlagatelj takega dokazila nima. Vlagatelja se za
dokazila, ki se nanašajo na Kriterije, po katerih se bo posamezni program točkoval (to so neobvezni obrazci), ne
bo pozivalo na dopolnitev in bo v tem delu prejel 0 točk.
6.7. Podrobnejši kriteriji so navedeni v posebnem
poglavju: Kriteriji, po katerih se bo posamezni prijavljeni
program točkoval.
6.8. V kolikor vlagatelj uveljavlja najemnino za prostore in se ugotovi, da ima s strani MOK brezplačne
prostore, se vloga v celoti zavrže. V kolikor vlagatelj
uveljavlja najemnino za prostore in po podpisu pogodbe, med potekom izvajanja programa ugotovi, da ima
s strani MOK brezplačne prostore, pogodba preneha
veljati, že dodeljena sredstva pa mora vlagatelj vrniti
MOK skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
sredstev dalje. V kolikor MOK pri nadzoru ugotovi, da je
vlagatelj uveljavljal najemnino, pa je imel s strani MOK
v uporabo dodeljene brezplačne prostore, mora vlagatelj
vsa sredstva MOK vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi
od dneva nakazila sredstev dalje.
6.9. V kolikor bo vlagatelj s točkami upravičen do
več sredstev, kot jih je predlagal v vlogi za sofinanciranje s strani MOK, se vlagatelju odobrijo predlagana
sredstva iz vloge.
6.10. Vlagatelji, ki so sofinancirani za program A in
v letu 2018 ne zagotovijo najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov, mora vsa sredstva pridobljena na
tem razpisu, vrniti MOK.
Vlagatelj, ki je sofinanciran za program B in v letu
2018 doseže manjšo realizacijo od 20.000,00 €, mora
vsa sredstva, pridobljena na tem razpisu, vrniti MOK.
6.11. V kolikor izvajalec (vlagatelj, ki je bil izbran za
sofinanciranje), MOK najkasneje do 31. 8. tekočega leta,
ne posreduje delnega poročila na predpisanem obrazcu oziroma delnega poročila na poziv MOK ne dopolni,
MOK odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec
dolžan MOK povrniti vsa sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila sredstev do
dneva vračila.
V kolikor izvajalec (vlagatelj, ki je bil izbran za sofinanciranje), MOK najkasneje do 31. 1. naslednjega
leta ne posreduje končnega poročila na predpisanem
obrazcu oziroma končnega poročila na poziv MOK ne
dopolni, mora MOK povrniti vsa sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila sredstev
do dneva vračila.
6.12. V kolikor se tekom izvajanja programa ali
po zaključku izvedbe programa ugotovi, da je vlagatelj
program izvajal za mladoletne uporabnike, v prijavi na
javni razpisu pa ni priložil zahtevanih dokazil, mora vsa
sredstva na tem razpisu vrniti MOK.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva: za programe A, B in Č, ki se izvajajo v letu 2018,
morajo biti sredstva porabljena v letu 2018.
8. Izdelava vloge: vlagatelj mora vlogo izdelati v slovenskem jeziku, in sicer izključno v elektronski obliki in
v skladu z določili iz razpisne dokumentacije.
9. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Razpis se prične 29. 9. 2017 in zaključi 30. 10.
2017.
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Vlagatelji morajo izpis vloge oddati po pošti kot
priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje do
vključno 30. 10. 2017 (velja datum poštnega žiga) ali
oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, in sicer
najkasneje do vključno 30. 10. 2017 (velja datum sprejemne pisarne).
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana
v elektronski sistem (e- Razpis). Nato mora biti natisnjen
izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) in samo
ta izpis, podpisan in žigosan, mora biti poslan po pošti
ali biti oddan v sprejemni pisarni MOK skladno z besedilom te točke razpisa. Natisnjen izpis vloge mora biti
poslan v zaprti ovojnici – z obvezno uporabo »Obrazca
ovojnica«. Vsa dokazila in priloge (v kolikor so potrebna)
morajo biti priložena v e- razpis v skenirani obliki.
Vloge, ki bodo zavržene:
– vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e- Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne bo
poslan po pošti s priporočeno pošiljko,
– prepozno prispele vloge,
– vloga, ki bo tiskana poslana po pošti in ne bo oddana v elektronskem sistemu e- Razpis.
Pri izpolnjevanju morajo biti vlagatelji natančni in
kolikor mogoče jasni.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– izjave oddane preko e- Razpisa;
– pravilno izpolnjeni obrazci v e- Razpisu;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in
oddane preko e- Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po
obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen
v tej točki besedila razpisa.
Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati skladno
s pogoji iz razpisne dokumentacije, da se bo njihova
vloga štela za popolno.
V kolikor bo v postopku pregleda in ocenjevanja
vlog ugotovljeno, da je vlagatelj navedel netočne podatke, bo vloga zavržena iz nadaljnje obravnave.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji razpisa.
10. Obravnava vlog
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vloge, prispele na javni razpis, odpre komisija za
odpiranje vlog in o tem sestavi zapisnik. Na podlagi
ugotovitev zapisnika izda direktor občinske uprave sklep
o zavrženju vlog, ki niso v skladu s tem javnim razpisom.
Pristojni javni uslužbenec vlagatelje, katerih vloge so
nepopolne, pozove k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev
vlog je 5 dni od prejema poziva. Če vlagatelj vloge v roku
ne dopolni, se njegova vloga zavrže. Zoper sklep o zavrženju vloge lahko vlagatelj v roku 15 dni po prejemu
sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan MOK. Za
pritožbo se plača upravna taksa v skladu s taksno tarifo
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 –
ZZelP-J in 32/16). Zoper županovo odločbo ni pritožbe,
mogoč pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog izvede strokovna komisija, ki jo je imenoval župan MOK.
Strokovna komisija ovrednoti programe na podlagi kriterijev iz tega javnega razpisa. V primeru, da vlagatelj
ne priloži dokazil, ki se nanašajo na Kriterije, po katerih
se bo posamezni program točkoval, se šteje, da vlagatelj takega dokazila nima in bo vloga v tem delu prejela
0 točk. MOK najkasneje v dveh mesecih od zaključka
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odpiranja vlog, prispelih na razpis, pisno obvesti stranke
o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe
ter predlogu komisije prve stopnje, obvestilo pa lahko
vsebuje tudi mnenje strokovne službe. V obvestilu se
določi rok, do katerega ima stranka možnost, da se izjavi
o navedbah v obvestilu. Obvestilo se sporoči v elektronski obliki na elektronski naslov, ki je naveden v vlogi. Strokovna komisija po izvedenem ocenjevanju vlog
pripravi poročilo in predlog sofinanciranja, vendar šele
po uveljavitvi proračuna za leto 2018. Občinska uprava
izda odločbo o sofinanciranju programov. Zoper odločbo lahko vlagatelj v roku 15 dni vloži pritožbo, o kateri
odloča župan MOK. Za pritožbo se plača upravna taksa
v skladu s taksno tarifo Zakona o upravnih taksah. Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni
spor pred pristojnim sodiščem.
MOK pošlje izbranemu vlagatelju pogodbo in ga
pozove k podpisu, vendar šele po uveljavitvi proračuna
za leto 2018. Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo
najkasneje v petnajstih dneh po prejemu, sicer se šteje,
da je odstopil od vloge za sofinanciranje.
MOK lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi
o izboru programa spremeni odločitev in z vlagateljem
ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2017 ali preteklih letih (nerealizacija programa,
dela programa, vlagatelj ni oddal končnega poročila ali
ni izpolnjeval drugih obveznosti do MOK) odstopi od že
sklenjene pogodbe, v primeru že izplačanih sredstev pa
zahteva povračilo sredstev.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma
obveščeni najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi
oziroma v 30 dneh po uveljavitvi proračuna za leto 2018.
V besedilu javnega razpisa in besedilu kriterijev,
po katerih se bo posamezni program točkoval, so uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki,
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
11. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani MOK www.kranj.si.
Informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani vlagatelji dobijo na MOK, Uradu za družbene
dejavnosti, od 29. 9. 2017 do 27. 10. 2017, in sicer
po tel. 04/23-73-164 ali elektronski pošti tina.bermez@kranj.si ali po predhodni najavi na individualnih
inštrukcijah v sobi 90 upravne stavbe MOK.
Mestna občina Kranj
Št. 671-67/2017-3-47/06

Ob-3090/17

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov
športa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 78/16),
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) objavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
javni razpis
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v Mestni občini Kranj v letu 2018
1. Predmet razpisa je za sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa pri naslednjih vsebinah:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija, šport starejših in šport invalidov,
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– občinske panožne športne šole – delo športno
izobraženega kadra,
– športne prireditve,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov in
– delovanje društev in zvez športnih društev v Mestni občini Kranj.
2. Višina razpisanih sredstev za leto 2018 predvidoma znaša 1.075.582 evrov, in sicer za:
– dotacije
športnim
klubom
in
društvom
524.000 evrov,
– uporaba in/ali najem javnih športnih objektov in
površin 271.000 evrov,
– občinske panožne športne šole – delo športno
izobraženega kadra 240.445 evrov,
– športne prireditve 37.000 evrov,
– usposabljanje strokovnih kadrov 3.137 evrov.
Mestna občina Kranj si pridružuje pravico znesek
spremeniti skladno z uveljavljenim proračunom za leto
2018.
Predvidena vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet večletnega sofinanciranja občinskih
panožnih športnih šol – delo športno izobraženega kadra v športnih društvih, je: 240.445 evrov na leto v letih
2018 do 2020.
3. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izvajajo
programe v skladu z Letnim programom športa za leto
2018 in zadostijo pogojem 21. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Kranj.
4. Vloge vlagateljev bodo ocenjene na podlagi meril
Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Mestni
občini Kranj.
5. Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa,
morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12. 2018.
6. Vsebina vloge: predlogi za sofinanciranje posameznih vsebin morajo biti podani na ustreznem prijavnem obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki jo je mogoče
dobiti na spletni strani Mestne občine Kranj http://www.
kranj.si/. Vloga mora vsebovati vse podatke določene
v razpisni dokumentaciji.
7. Razpisna dokumentacija: obsega besedilo javnega razpisa, Pravilnik o sofinanciranju programov športa
v Mestni občini Kranj, razpisne obrazce MOK ter Letni
program športa v MOK za leto 2018.
8. Rok in način prijave
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po
pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje
do vključno 30. 10. 2017 (velja datum poštnega žiga).
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana
v elektronski sistem (e- Razpis). Nato mora biti natisnjen
izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) in samo
ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno
z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge
(v kolikor so potrebna) morajo biti priložena v e- Razpis v skenirani obliki. Vloga, ki bo izpolnjena in oddana
samo v elektronskem sistemu e-Razpis, izpis s podatki
o vlogi pa ne bo poslan po pošti, ne bo upoštevana.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOK«
v e- Razpisu;
– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e- Razpisu;
– izjave oddane preko e- Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in
oddane preko e- Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po
obrazcu in v slovenskem jeziku;
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– vloga poslana v roku in na način, ki je določen
v tej točki besedila razpisa.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«.
9. Obravnava vlog: odpiranje vlog bo 6. 11. 2017
in ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi, vendar šele po uveljavitvi proračuna za leto 2018.
Z izvajalci športnih programov bo Mestna občina Kranj
sklenila pogodbo o sofinanciranju.
10. Dodatne informacije so možne v času od 29. 9.
2017 do 27. 10. 2017 do 11. ure ali na tel. 04/237-31-81
ali elektronski pošti: marko.trebec@kranj.si, ali po predhodni najavi na individualnih inštrukcijah na Uradu za
družbene dejavnosti Mestne občine Kranj, soba 94,
Slovenski trg 1, Kranj.
Mestna občina Kranj
Št. 610-75/2017-2-47/12

Ob-3091/17

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih
razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini
Kranj (Uradni list RS, št. 80/13 – UPB1, 46/15) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13)
Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: MOK) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov in programov
v Mestni občini Kranj v letu 2018
(v nadaljevanju: JR – KULTURA 2018)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju
MOK).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja kulture v letu 2018, in sicer
po naslednjih razpisnih sklopih:
– Razpisni sklop I – sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (glasbena
dejavnost, folklorna dejavnost z glasbenimi zasedbami,
plesna dejavnost, gledališka dejavnost, lutkovna dejavnost, likovna dejavnost, fotografska, filmska in video
dejavnost, literarna dejavnost, delovanje zvez društev);
– Razpisni sklop II – izbor kulturnih projektov;
– Razpisni sklop III – izbor kulturnih projektov na
javnih površinah.
Vsem prijaviteljem, ki so bili na Javnem razpisu za
sofinanciranje kulturnih projektov in programov v letu
2016 izbrani na sklopu IV – triletni razpis za izbor programov večjega obsega (za obdobje 2016–2018), bo
MOK na podlagi sklenjenih pogodb posredovala neposredni poziv. Za sofinanciranje teh programov, bo v letu
2018 namenjenih predvidoma 91.000 EUR. V primeru,
da bodo na tem sklopu sredstva ostala neizkoriščena,
se za navedena sredstva poveča masa sredstev namenjenih za sklop I, II ali III.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Prijavitelji programov in projektov, ki so izbrani in
sofinancirani na tem javnem razpisu, so izvajalci v javnem interesu lokalne skupnosti Mestne občine Kranj.
3. Splošni pogoji razpisa
Posamezni prijavitelji, ki bodo oddali vlogo na razpisni sklop I – sofinanciranje programov kulturnih društev
s področja ljubiteljske kulture, se lahko prijavijo tudi na
razpisni sklop II – izbor kulturnih projektov in razpisni
sklop III – izbor kulturnih projektov na javnih površinah.
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Prijavitelji, ki so bili v letu 2016 (za triletno obdobje
2016–2018) izbrani na razpisnem sklopu IV – triletni razpis za izbor programov večjega obsega, se na razpisni
sklop I, II ali III ne morejo prijaviti.
Posamični prijavitelji lahko prijavijo naslednje število projektov oziroma programov:
Za sklop I – neomejeno – glede na izvajano dejavnost,
Za sklop II – največ dva projekta,
Za sklop III – največ dva projekta.
V kolikor bo prijavitelj prijavil več projektov, bo komisija za odpiranje vlog glede na vrstni red evidentiranja
prispetja vloge preostale vloge s sklepom zavrgla.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo
določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Izbranim prijaviteljem bodo sredstva nakazana na
podlagi pogodbe o sofinanciranju v več delih:
– največ 70 % sredstev 30. dan po prejemu zahtevka, pogoj za nakazilo sredstev je veljavna pogodba in
zaključene pogodbene obveznosti za predhodno leto,
– preostali del sredstev 30. dan po prejemu zahtevka.
4. Predmet razpisnega sklopa, cilji razpisa, pomen
izrazov, pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu,
razpisni kriteriji, predvidena vrednost razpisnega sklopa
4.1. Razpisni sklop I – sofinanciranje programov
kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (glasbena dejavnost, folklorna dejavnost z glasbenimi zasedbami, plesna dejavnost, gledališka dejavnost, lutkovna dejavnost, likovna dejavnost, fotografska, filmska in video
dejavnost, literarna dejavnost, delovanje zvez društev)
MOK bo programe kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture podpirala v skladu z naslednjim ciljem:
– zagotavljanje osnovnih pogojev za redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih
društev.
Predmet razpisa je sofinanciranje programa kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture oziroma
njihove redne dejavnosti na področjih:
– glasbena dejavnost,
– folklorna dejavnost z glasbenimi zasedbami,
– plesna dejavnost,
– gledališka dejavnost,
– lutkovna dejavnost,
– likovna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– literarna dejavnost,
– delovanje zvez društev.
Program kulturnih društev s področja ljubiteljske
kulture je:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja
in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta
ali regije;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Pomen izrazov
Program kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev – kulturnih društev, ki po vsebini predstavlja zaključeno celoto in
traja nepretrgoma skozi celo leto. Je v celoti in v svojih
delih dostopen javnosti in bo izveden v letu 2018.
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Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov
finančne zgradbe programa (odhodki = prihodki).
Pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu
Na razpisni sklop se lahko prijavijo le prijavitelji
programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje
pogoje oziroma podajo izjave:
– so registrirani za opravljanje kulturno umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin kot kulturno
društvo (obvezna priloga: izjava);
– ima sedež v Mestni občini Kranj (obvezna priloga:
izjava);
– dejavnost izvajajo na območju Mestne občine
Kranj (obvezna priloga: izjava);
– delujejo in so registrirani na področju kulture vsaj
eno leto pred objavo tega razpisa (obvezna priloga:
izjava);
– zagotavljajo dostopnost programa (programskih
sklopov oziroma programskih enot) javnosti in medijem
(obvezna priloga: izjava);
– so v primeru, da so bili pogodbena stranka Mestne
občine Kranj v letu 2017 ali preteklih letih, izpolnjevali vse
pogodbene obveznosti (obvezna priloga: izjava);
– ne prijavljajo programov z enako vsebino na drug
javni razpis Mestne občine Kranj za sofinanciranje v letu
2018 (obvezna priloga: izjava);
– bodo v primeru dogovora z MOK brezplačno izvedli ponovitev izbrane akcije za MOK; pri čemer bo MOK
krila morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem
nastali (obvezna priloga: izjava).
Na javni razpis se lahko prijavijo le društva oziroma
zveze društev, ne pa posamezne sekcije ali skupine
društva.
Razpisni kriteriji – sklop I – sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture
Glasbena dejavnost
Kriterij
Št. točk
Premierni program (ne iz prejšnjih treh sezon) do 60
Obseg programa
do 60
Nastop/predstavitev na območnem srečanju do 10
Nastop/predstavitev na regijskem/državnem do 30
srečanju/tekmovanju
Nastop/predstavitev na mednarodnem
do 60
festivalu/tekmovanju z referenco
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 180
Najvišje možno št. točk
400
Folklorna dejavnost
Kriterij
Št. točk
Premierni program (ne iz prejšnjih treh
do 60
sezon)
Obseg programa
do 60
Nastop/predstavitev na območnem srečanju do 10
Nastop/predstavitev na regijskem/državnem do 30
srečanju/tekmovanju
Nastop/predstavitev na mednarodnem
do 60
festivalu/tekmovanju z referenco
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 180
Najvišje možno št. točk
400
Plesna dejavnost
Kriterij
Premierni program (ne iz prejšnjih treh
sezon)
Obseg programa

Št. točk
do 30
do 30
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Kriterij
Št. točk
Nastop/predstavitev na območnem srečanju do 10
Nastop/predstavitev na regijskem/državnem do 20
srečanju/tekmovanju
Nastop/predstavitev mednarodnem
do 60
festivalu/tekmovanju z referenco
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 120
Najvišje možno št. točk
270
Gledališka dejavnost
Kriterij
Št. točk
Premierni program (ne iz prejšnjih treh
do 60
sezon)
Obseg programa
do 60
Nastop/predstavitev na območnem srečanju do 10
Nastop/predstavitev na regijskem/državnem do 30
srečanju/tekmovanju
Nastop/predstavitev na mednarodnem
do 60
festivalu/tekmovanju z referenco
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 180
Najvišje možno št. točk
400
Lutkovna dejavnost
Kriterij
Št. točk
Premierni program (ne iz prejšnjih treh
do 30
sezon
Obseg programa
do 30
Nastop/predstavitev na območnem srečanju do 10
Nastop/predstavitev na regijskem/državnem do 20
srečanju/tekmovanju
Nastop/predstavitev na mednarodnem
do 60
festivalu/tekmovanju z referenco
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 120
Najvišje možno št. točk
270
Likovna dejavnost
Kriterij
Št. točk
Premierni program – samostojna skupinska
do 30
razstava društva
Obseg programa
do 30
Nastop/predstavitev na območnem srečanju do 10
Nastop/predstavitev na regijskem/državnem do 20
srečanju/tekmovanju ali sodelovanje na
likovni koloniji
Nastop/predstavitev na mednarodnem
do 60
festivalu/tekmovanju z referenco
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 120
Najvišje možno št. točk
270
Foto, filmska in video dejavnost
Kriterij
Št. točk
Premierni program – Samostojna skupinska do 30
fotografska razstava društva, javna filmska
ali video projekcija
Obseg programa
do 30
Nastop/predstavitev na območnem srečanju do 10
Nastop/predstavitev na regijskem/državnem do 20
srečanju/tekmovanju
Nastop/predstavitev na mednarodnem
do 60
festivalu/tekmovanju z referenco
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 120
Najvišje možno št. točk
270

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Literarna dejavnost
Kriterij
Št. točk
Premierni program – samostojni literarni
do 30
večer z gosti
Obseg programa; sodelovanje na vsaj
do 30
3 srečanjih izven MO Kranj
Predstavitev nove proze ali poezije članic in
do 30
članov
Nastop/predstavitev na regijskem/državnem do 30
srečanju
Nastop/predstavitev slovenske literature na
do 50
mednarodnih festivalih z referenco
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 100
Najvišje možno št. točk
270
Dejavnost zvez društev
Program zvez društev, spodbujanje
do 400
dejavnosti članic, informiranje, svetovanje …
Najvišje možno št. točk
400
Izbrani bodo vsi programi, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni.
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami.
Vrednost točke je izračunana glede na skupno višino vseh prejetih točk ter višine sredstev, ki so namenjena razpisu. Vrednost točke se določi glede na prvotno
ocenjevanje in se ob morebitnih pritožbah ne spremeni.
Višina sredstev
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisnega sklopa je:
104.100 EUR. Mestna občina Kranj si pridružuje pravico znesek spremeniti skladno s sprejetim proračunom
za leto 2018.
4.2. Razpisni sklop II – izbor kulturnih projektov
Predmet razpisnega sklopa je sofinanciranje kulturnih projektov samozaposlenih na področju kulture
ter projekti nevladnih organizacij, ki so ustanovljene kot
društva, zasebni zavodi, ustanove ali druge nevladne
organizacije, ki delujejo na področju kulture.
Predmet sofinanciranja na tem razpisnem sklopu ni:
– organizacija humanitarnih dogodkov,
– redno delovanje društev,
– izdaja knjig in publikacij,
– izdaja nosilcev zvoka in slike,
– produkcija TV in RA oddaj.
V primeru oddaje vloge za projekt, ki bo za predmet
sofinanciranja vsebovala zgoraj navedene vsebine, bo
komisija za odpiranje vlog tako vlogo s sklepom zavrgla.
MOK bo kulturne projekte podpirala v skladu z naslednjimi cilji:
zagotavljanje pogojev dejavnostim, ki niso izvajane
v okviru javnih služb a ustrezajo kriterijem ugotavljanja
javnega interesa in omogočajo dodatne dejavnosti, javna dostopnost do proračunskih sredstev, javna dostopnost do dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih
sredstev, kakovost dejavnosti, podpora dejavnostim, ki
jim ni moč pripisati pretežne pridobitne naravnanosti,
spodbujanje kakovostne kulturne ponudbe ustvarjalnosti pripadnikov različnih manjšinskih etničnih skupnosti
in priseljencev, podpiranje konkurenčnih, kakovostnih,
izvirnih, prepoznavnih in prodornih projektov, povečanje
dostopnosti kulturnih dobrin in ustvarjalnosti, kulturna
vzgoja, spodbujanje partnerstva.
Promocijski načrt je dokument, ki vsebuje plan informiranja različnih ciljnih skupin javnosti o izvedbi projekta oziroma programa (način komuniciranja s ciljnimi
skupinami). V dokumentu opredelite način promocije
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skozi različne informacijske kanale (spletno oglaševanje, elektronski mediji, tiskovine …).
MOK bo na tem razpisu sofinancirala predvidoma
40 projektov. Končno število sofinanciranih projektov je
odvisno od sklepa strokovne komisije.
Pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu II – izbor kulturnih projektov:
Na razpisni sklop se lahko prijavijo le prijavitelji
projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so nevladne kulturne organizacije s statusom
kulturnega društva, zasebnega zavoda, ustanove ali
druge nevladne organizacije, gospodarske organizacije in so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti;
– imajo sedež v Mestni občini Kranj (obvezno dokazilo: izjava) ali so
– vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi (obvezno dokazilo: odločba Ministrstva za kulturo, izjava
o izbranem načinu obdavčenja, potrjena od pristojnega
davčnega urada) in imajo stalno prebivališče v Mestni
občini Kranj; (obvezno dokazilo: izjava);

Št.

54 / 29. 9. 2017 /

Stran

2337

– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov
in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo
s podpisano izjavo prijavitelja, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost;
– prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani
v letu 2018 (obvezno dokazilo: izjava);
– so v primeru, da so bili pogodbena stranka Mestne
občine Kranj v letu 2017 oziroma v preteklih letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: izjava);
– prijavljajo projekt, ki bo premierno izveden na področju Mestne občine Kranj (razen ponovitev oziroma
projektov na področjih mednarodnih gostovanj v tujini);
– ne prijavljajo projektov z enako vsebino na drug
javni razpis Mestne občine Kranj v letu 2018;
– da se prijavitelj z isto vsebino projekta na ta razpis
prijavi samo enkrat;
– da za isti projekt na razpis poda vlogo le en prijavitelj;
– bodo v primeru dogovora z MOK brezplačno izvedli ponovitev izbrane akcije za MOK; pri čemer bo MOK
krila morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem
nastali (obvezna priloga: izjava).

Razpisni kriteriji sklop II – izbor kulturnih projektov
Merilo
1

2
3
4
5
6
7
8

– izvirnost in vsebinska tehtnost, celovitost, zaokroženost, aktualnost,
– nova ustvarjalnost, inovativnost v pristopu in izvedbi,
– dopolnjevanje in zaokroževanje programske ponudbe na območju MOK oziroma pomen
mednarodne promocije (za gostovanja v tujini)
– reference izvajalcev (avtorji, nastopajoče skupine oziroma posamezniki) glede na ugled na
nacionalni ravni in/ali mednarodnem merilu
– vključevanje domačih vrhunskih ustvarjalcev
reference prijavitelja projekta in reference partnerjev
izvedljivost projekta glede na finančno konstrukcijo (delež prijavitelja, partnerjev), uravnotežena
finančna konstrukcija v smislu razmerja honorarja do ostalih stroškov
nekomercialna naravnanost programa v smislu vsebine
pričakovani učinki projekta, načrtovano število ponovitev, načrtovani doseg ciljnih skupin
promocijski načrt
organizacijska (vsebinska in tehnična) zahtevnost projekta
Skupaj

Na tem sklopu bo izbranih predvidoma 40 najvišje
ocenjenih projektov, kar bo določeno s sklepom komisije.
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji za so
ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna
višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih
točk za projekt je 100 točk.
Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od
skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer med izbranimi projekti prijaviteljev ni primerljivosti glede višine odobrenih
sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.
Višina sredstev:
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev
namenjenih za razpisni sklop je: 79.900 EUR. Mestna
občina Kranj si pridružuje pravico znesek spremeniti
skladno s sprejetim proračunom za leto 2018.
4.3. Razpisni sklop III – izbor kulturnih projektov na
javnih površinah
Predmet razpisnega sklopa je sofinanciranje projektov na javnih površinah v Mestni občini Kranj, ki so

Št. možnih
točk
do 30 točk

do 20 točk
do 10 točk
do 10 točk
do 10 točk
do 5 točk
do 10 točk
do 5 točk
do 100 točk

usmerjene v oživljanje posameznih mestnih predelov,
namenjenih predvsem pešcem, s prireditvami na lokacijah: Maistrov trg, Glavni trg, Trubarjev trg, prizorišče med
Prešernovim gledališčem in cerkvijo Sv. Kancijana, ploščad pred Poštno ulico in Vodopivčeva ulica s Plečnikovim stopniščem, Tomšičeva ulica, Tavčarjeva ulica, Prešernova ulica, trg pred vhodom v Mestno knjižnico Kranj.
MOK sofinancira tiste prireditve, ki bodo izvedene
v poletnem času od 15. 6. do vključno 15. 8. 2018.
MOK bo projekte na javnih površinah v skladu z naslednjimi cilji:
oživljanje kulturne podobe mestnega jedra Kranja
v času poletnih počitnic po Tednu mladih ter pred Jazz
kampom Kranj, podpiranje konkurenčnih, kakovostnih,
izvirnih, prepoznavnih in prodornih prireditev, povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in ustvarjalnosti, javna
dostopnost do proračunskih sredstev, javna dostopnost
do dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih sredstev,
kakovost dejavnosti.
Promocijski načrt je dokument, ki vsebuje plan informiranja različnih ciljnih skupin javnosti o izvedbi pro-
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jekta oziroma programa (način komuniciranja s ciljnimi
skupinami). V dokumentu opredelite način promocije
skozi različne informacijske kanale (spletno oglaševanje, elektronski mediji, tiskovine …)
Pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu III – izbor kulturnih projektov na javnih površinah
Na razpisni sklop se lahko prijavijo prijavitelji, ki:
– so nevladne kulturne organizacije s statusom društva, zasebnega zavoda, ustanove ali druge nevladne
organizacije, gospodarske organizacije in so registrirani
za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti;
– imajo sedež v Mestni občini Kranj (obvezno dokazilo: izjava) ali so
– vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi (obvezno dokazilo: odločba Ministrstva za kulturo, izjava
o izbranem načinu obdavčenja, potrjena od pristojnega
davčnega urada) in imajo stalno prebivališče v Mestni
občini Kranj; (obvezno dokazilo: izjava);
– Zagotavljajo dostopnost projekta javnosti in medijem: to dokažejo s podpisano izjavo prijavitelja, da bo
v primeru izbora omogočil javno dostopnost;
– prijavljajo prireditev oziroma sklop prireditev, ki
bodo v celoti realizirani v letu 2018 v obdobju od 15. 6.
do 15. 8. 2018 (obvezno dokazilo: izjava) na s tem razpisom določenem prizorišču;
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– so v primeru, da so bili pogodbena stranka Mestne občine Kranj v letu 2017 oziroma v preteklih letih,
izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: izjava);
– prijavljajo prireditve, ki bodo izvedene na področju Maistrov trg, Glavni trg, Trubarjev trg, prizorišče
med Prešernovim gledališčem in cerkvijo Sv. Kancijana, ploščad pred Poštno ulico in Vodopivčeva ulica
s Plečnikovim stopniščem, Tomšičeva ulica, Tavčarjeva ulica, Prešernova ulica; trg pred vhodom v Mestno
knjižnico Kranj;
– ne prijavljajo projektov z enako vsebino na drug
javni razpis Mestne občine Kranj v letu 2018.
Mestna občina Kranj si pridružuje pravico,
da predlagane termine ali lokacije po potrebi uskladi
v sodelovanju s prijavitelji.
V primeru slabega vremena mora organizator prireditev izvesti v nadomestnem terminu v obdobju od 15. 6.
do vključno 15. 8. 2018.
MOK bo na tem razpisu sofinancirala predvidoma
8 projektov. Končno število sofinanciranih projektov je
odvisno od sklepa komisije.
Prijavitelj je dolžan poskrbeti vse potrebno za prijavo prireditev in prireditev izvesti v skladu z veljavnimi predpisi.

Razpisni kriteriji sklop III – izbor kulturnih projektov na javnih površinah
Merilo
1

2
3
4
5
6
7
8

– izvirnost in vsebinska tehtnost, celovitost, zaokroženost, aktualnost,
– nova ustvarjalnost, inovativnost v pristopu in izvedbi,
– dopolnjevanje in zaokroževanje programske ponudbe na območju MOK oziroma pomen
mednarodne promocije (za gostovanja v tujini)
– reference izvajalcev (avtorji, nastopajoče skupine oziroma posamezniki) glede na ugled na
nacionalni ravni in/ali mednarodnem merilu
– vključevanje domačih vrhunskih ustvarjalcev
reference prijavitelja projekta in reference partnerjev
izvedljivost projekta glede na finančno konstrukcijo (delež prijavitelja, partnerjev), uravnotežena
finančna konstrukcija v smislu razmerja honorarja do ostalih stroškov
nekomercialna naravnanost programa v smislu vsebine
pričakovani učinki projekta, načrtovano število ponovitev, načrtovani doseg ciljnih skupin
promocijski načrt
organizacijska (vsebinska in tehnična) zahtevnost projekta
Skupaj

Na tem sklopu bo izbranih predvidoma 8 najvišje
ocenjenih projektov, kar bo določeno s sklepom komisije.
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji za so
ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna
višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih
točk za projekt je 100 točk.
Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna
od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer med
izbranimi projekti prijaviteljev ni primerljivosti glede
višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.
Višina sredstev
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisnega sklopa, je:
16.000 EUR. Mestna občina Kranj si pridružuje pravico

Št. možnih
točk
do 30 točk

do 20 točk
do 10 točk
do 10 točk
do 10 točk
do 5 točk
do 10 točk
do 5 točk
do 100 točk

znesek spremeniti skladno s sprejetim proračunom za
leto 2018.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za sklop I, II, III morajo biti
porabljena v proračunskem letu 2018 oziroma v plačilnih
rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna
RS.
6. Objava razpisa in rok za vložitev vloge: razpis se
objavi na spletni strani MOK na naslovu: wwww.kranj.si
dne 29. 9. 2017 in zaključi 30. 10. 2017.
7. Individualna inštruktaža: informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prijavitelji dobijo na Mestni občini Kranj, Uradu za družbene dejavnosti, od 29. 9. 2017 do 27. 10. 2017, in sicer
po tel. 04/23-73-162 ali elektronski pošti petra.polak@kranj.si ali po predhodni najavi na individualnih
inštrukcijah v sobi 92 upravne stavbe Mestne občine
Kranj.
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8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni
strani Mestne občine Kranj www.kranj.si in obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec – obvezni obrazec za vse prijavitelje,
– Izjave o sprejemanju pogojev razpisa – obvezni
obrazec za vse prijavitelje,
– Izjava in Program dela za leto 2017 – za obrazce
A-I – Ljubiteljska kultura – obvezen obrazec za prijavitelje na sklop I,
– prijavni obrazci A, – I – obvezni obrazci za prijavitelje na sklop I – sofinanciranje programov kulturnih
društev s področja ljubiteljske kulture (A glasbena dejavnost, B folklorna dejavnost z glasbenimi zasedbami,
C plesna dejavnost, D gledališka dejavnost, E lutkovna
dejavnost, F likovna dejavnost, G fotografska, filmska
in video dejavnost, H literarna dejavnost I – delovanje
zvez društev),
– Izjava – za obrazec PR – Kulturni projekti – obvezen obrazec za prijavitelje na sklop II,
– Obrazec PR – Kulturni projekti – obvezen obrazec
za prijavitelje na sklop II,
– Izjava – za obrazec PJ – Projekti na javnih površinah – obvezen obrazec za prijavitelje na sklop III,
– Obrazec PJ – Kulturni projekti na javnih površinah
– obvezen obrazec za prijavitelje na sklop III.
9. Oddaja in dostava vlog
Prijavitelji morajo izpis vloge oddati izključno po
pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje
do vključno 30. 10. 2017 (velja datum poštnega žiga).
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (www.kranj.si, e- Razpis). Nato
mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi (kontrolni
obrazec vloge) in samo ta izpis, podpisan in žigosan,
mora biti poslan po pošti skladno z besedilom te točke
razpisa. Vsa dokazila in priloge (v kolikor so potrebna)
morajo biti priložena v e- razpis v skenirani obliki.
Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e- Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne bo
poslan po pošti, ne bo upoštevana. Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni. Vloga na razpis
mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslane v zaprti
ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca
ovojnica«.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– izjave, oddane preko e- razpisa;
– izpolnjeni obrazci v e- razpisu;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in
oddane preko e- Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po
obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in način, kot je določen
v tem poglavju.
Prijavitelj mora svojo vlogo izdelati in oddati skladno
s pogoji iz razpisne dokumentacije, da se bo njihova
vloga štela za popolno.
Upoštevani bodo le obrazci, ki so bili oddani v roku
v aplikaciji in so razvidni iz podpisanega in žigosanega
kontrolnega obrazca. V kolikor je v aplikaciji razviden
obrazec, ki ima status (osnutka) in le-ta ni oddan v roku
v aplikacijo, ga komisija ne upošteva. V takem primeru
vlagatelj ni pozvan k dopolnitvi.
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10. Odpiranje, ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih
pogojev za sodelovanje v razpisu in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Odpiranje vlog in ugotavljanje izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na razpisu bo izvedla komisija za odpiranje vlog, ki jo je izmed
javnih uslužbencev MOK v sklepu o začetku postopka
št. 610-36/2015-1-47/12 imenoval župan MOK.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala dopolnitev
nepopolnih vlog, zavrženje vlog neupravičenih prijaviteljev, zavrženje prepoznih vlog ter zavrženje vlog, ki
niso bile dopolnjene v predpisanem roku. Komisija bo
o odpiranju vlog sestavila zapisnik.
Na podlagi ugotovitev zapisnika komisije za odpiranje vlog izda direktor občinske uprave sklep o zavrženju
vlog, ki so nepravočasne ali vložene s strani neupravičenih vlagateljev.
Pristojni javni uslužbenec prijavitelje, katerih vloge
so formalno nepopolne, pozove k dopolnitvi vlog. Rok za
dopolnitev vlog je 5 dni od prejema poziva. Če prijavitelj
vloge v roku ne dopolni, se njegova vloga zavrže.
Zoper sklep o zavrženju vloge lahko prijavitelj
v roku 15 dni po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri
odloča župan MOK. Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog
izvede strokovna komisija, ki jo je imenoval župan
MOK. Strokovna komisija ovrednoti programe na podlagi meril iz tega javnega razpisa. V primeru, da prijavitelj ne priloži dokazil, ki se nanašajo na merila,
po katerih se posamezna vloga točkuje, se šteje, da
prijavitelj takega dokazila nima in bo vloga v tem delu
prejela 0 točk.
11. Izbor programov in sklenitev pogodbe o sofinanciranju
MOK najkasneje v dveh mesecih od zaključka odpiranja vlog, prispelih na razpis, pisno obvesti stranke
o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe
ter predlogu komisije prve stopnje, obvestilo pa lahko vsebuje tudi mnenje strokovne službe. V obvestilu
se določi rok, do katerega ima stranka možnost, da
se izjavi o navedbah v obvestilu. Obvestilo se sporoči
v elektronski obliki na elektronski naslov, ki je naveden
v vlogi. Strokovna komisija po izvedenem ocenjevanju
vlog pripravi poročilo in predlog sofinanciranja, vendar
šele po uveljavitvi proračuna za leto 2018.
Občinska uprava izda odločbo o sofinanciranju programov. Zoper odločbo lahko vlagatelj v roku 15 dni po
prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan
MOK. Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa
je upravni spor pred pristojnim sodiščem.
MOK pošlje izbranemu vlagatelju pogodbo in ga
pozove k podpisu, vendar šele po uveljavitvi proračuna
za leto 2018. Prijavitelj mora vrniti podpisano pogodbo
najkasneje v petnajstih dneh po prejemu, sicer se šteje,
da je odstopil od vloge za sofinanciranje.
MOK lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev za sodelovanje v razpisu in po že
izdani dokončni odločbi o izboru programa z vlagateljem
ne sklene pogodbe o sofinanciranju. Prav tako v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih
obveznosti v letu 2017 ali preteklih letih (nerealizacija
programa, dela programa, vlagatelj ni oddal končnega
poročila ali ni izpolnjeval drugih obveznosti do MOK) odstopi od že sklenjene pogodbe, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni
odločitvi oziroma v 30 dneh po uveljavitvi proračuna za
leto 2018.
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12. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani Mestne občine Kranj www.kranj.si.
Informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prijavitelji dobijo na Mestni občini Kranj, Uradu za
družbene dejavnosti, od 29. 9. 2017 do 27. 10. 2017, in
sicer po tel. 04/23-73-162 ali elektronski pošti petra.polak@kranj.si ali po predhodni najavi na individualnih
inštrukcijah v sobi 92 upravne stavbe Mestne občine
Kranj.
Mestna občina Kranj
Št. 1700-3/2017

Ob-3107/17

Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08
– ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in
88/16 – ZdZPZD), 42. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) in
Programa podeljevanja koncesij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Občini Brežice (sklep občinskega
sveta z dne 12. 6. 2017) objavlja Občina Brežice
javni razpis
za podelitev koncesij na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti v Občini Brežice
1. Koncedent: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesij v dejavnosti splošne ambulante v okviru javne mreže na
primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Občini Brežice,
in sicer za:
A) ambulanto splošne medicine v Zdravstvenem
domu Brežice v obsegu 1,0 tima (ordinacijski čas
35 ur/teden)
B) ambulanto splošne medicine v Zdravstvenem
domu Brežice v obsegu 0,9 tima (ordinacijski čas
31,5 ur/teden).
Prijavitelj se lahko prijavi na obe koncesiji (koncesija A in B), vendar se lahko obe podelita enemu prijavitelju le v primeru, da je samo en ustrezen prijavitelj.
Koncesiji se razpisujeta zaradi upokojitve koncesionarjev.
Namen javnega razpisa je omogočiti neprekinjeno
izvajanje zdravstvenih programov splošnih ambulant,
zagotoviti kakovostno storitev primarnega zdravstva za
občane Občine Brežice ter omogočiti delovanje javne
mreže na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Občini
Brežice, kot to določa Program podeljevanja koncesij na
primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Občini Brežice.
3. Začetek in čas trajanja izvajanja koncesije
Koncesija se podeljuje za obdobje 15 let z možnostjo podaljševanja. Koncesionar prične z izvajanjem
dejavnosti s 1. 1. 2018. Dejavnost splošne medicine je
koncesionar dolžan opravljati v prostorih Zdravstvenega
doma Brežice.
Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje javne službe.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na
javni razpis
Za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, mora prijavitelj izpolnjevati zakonsko predpisane
pogoje, ki jih določa 35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. Kot
dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih
pogojev, mora vlagatelj v vlogi na javni razpis priložiti

ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posamezna zahtevana dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.
4.1 Zakonsko predpisani pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj za podelitev koncesije:
A) če je fizična oseba
– da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
– da ni v delovnem razmerju, oziroma v kolikor je
v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podeljene koncesije na tem javnem razpisu prekinil;
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
– da je pripravljen prevzeti ordinacijske prostore
trenutnega koncesionarja, opremo in kader.
B) če je pravna oseba
– da ima oseba, ki je predvidena za nosilca oziroma
izvajalca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in
je usposobljena za samostojno delo;
– da oseba, predvidena za nosilca oziroma izvajalca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi, ni v delovnem
razmerju pri drugi pravni osebi, oziroma v kolikor je v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podeljene koncesije
na tem javnem razpisu prekinila;
– da osebi, ki je predvidena za nosilca oziroma izvajalca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi, ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
– da je pravna oseba pripravljena prevzeti ordinacijske prostore trenutnega koncesionarja, opremo in
kader;
– da ima pravna oseba veljavno dovoljenje Ministrstva za zdravje RS, da izpolnjuje pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije.
4.2 Drugi pogoji za prijavitelja:
– Prijavitelj oziroma oseba, predvidena za nosilca
koncesije pri prijavitelju izkazuje znanje slovenskega
jezika na ravni C2;
– Prijavitelj zagotavlja izvajanje dejavnost, ki
je predmet koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu z zastavljenim programom izvajanja koncesije;
– Prijavitelj se zavezuje, da bo pričel izvajati koncesijo, podeljeno s tem javnim razpisom s 1. 1. 2018;
– Prijavitelj ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– Prijavitelj se zavezuje, da bo v skladu s 45.b členom veljavnega Zakona o zdravniški službi zagotovil izvajanje nujne medicinske pomoči in jih usklajeval skupaj
z Javnim zavodom Zdravstveni dom Brežice;
– Prijavitelj se zavezuje, da bo prevzel vse zavarovane osebe zasebnika, katerega koncesija se podeljuje zaradi upokojitve, ki bodo to želele oziroma jih
ne bo oviral pri izbiri morebitnega drugega izvajalca te
dejavnosti;
– Prijavitelj zagotavlja stalnega zdravnika za poln
ordinacijski čas (35 oziroma 31,5 ur/teden).
– Zaradi tveganja zmanjševanja števila izvajalcev
javne službe v javnem zavodu Zdravstveni dom Brežice,
prijavitelj oziroma oseba, predvidena za nosilca koncesije pri prijavitelju, nima sklenjenega delovnega razmerja
v Zdravstvenem domu Brežice.
Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev se presoja
na dan objave razpisa.
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5. Pogoji in merila za izbor koncesionarja
Merila so določena v razpisni dokumentaciji – Pogoji in merila za izbor koncesionarja.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 2. 11.
2017 v času poslovnih ur v vložišče Občine Brežice,
Cesta prvih borcev 18, Brežice oziroma priporočeno
po pošti.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na razpisnem obrazcu razpisne dokumentacije koncedenta z zahtevanimi prilogami.
Popolna prijava vsebuje:
V primeru, če je prijavitelj fizična oseba:
– Obrazec A1 – Prijavni obrazec s prilogami;
– Obrazec A2 – Izjava o delovnem razmerju;
– Obrazec A3 – Izjava o izpolnjeni delovni dobi na
področju dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije
s prilogami;
– Program izvajanja koncesije;
– Parafiran vzorec pogodbe.
V primeru, če je prijavitelj pravna oseba:
– Obrazec B1 – Prijavni obrazec s prilogami;
– Obrazec B2 – Izjava o delovnem razmerju;
– Obrazec B3 – Izjava o izpolnjeni delovni dobi na
področju dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije;
– Program izvajanja koncesije;
– Parafiran vzorec pogodbe.
Sestavni del razpisa je vzorec koncesijske pogodbe.
Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.
Prijava z vsemi zgoraj navedenimi prilogami mora
biti dostavljena v zaprti kuverti in označena z: »Ne odpiraj: koncesija v primarnem zdravstvu«.
7. Datum odpiranja prijav za podelitev koncesije:
odpiranje prijav bo opravila komisija, imenovana s strani
župana, v prostorih Občine Brežice dne 3. 11. 2017 ob
12.30. Odpiranje prijav ne bo javno. Komisija bo vodila
zapisnik o odpiranju prijav.
8. Postopek
Prijava mora vsebovati vse zahtevane dokumente
iz 6. točke te razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj
ne bo dostavil vseh zahtevanih dokumentov, bo pozvan
k dopolnitvi prijave.
Zavržene bodo nepravočasne, nepravilno označene prijave in nedopolnjene prijave.
Komisija bo po opravljenem odpiranju prijav pripravila poročilo za prijavitelje, ki bo osnova za pripravo
odločbe o podelitvi koncesije.
V primeru, da komisija v okviru poročila ugotovi,
da prijavitelji ne izpolnjujejo pogojev, se izda odločba,
s katero se vse prijave zavrne.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
z vročitvijo odločbe, najkasneje v roku 30 dni od odpiranja.
Občina Brežice bo za izbrane prijavitelje začela
postopek pridobivanja mnenj Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije
in Zdravstvenega doma Brežice ter soglasja Ministrstva
za zdravje k podelitvi koncesije, ki so v postopku v pristojnosti Občine Brežice.
V primeru, da Zdravstveni dom Brežice v mnenju izkaže, da lahko izvede program, ki je predmet koncesije,
se koncesija ne podeli.
Izbrani prijavitelj je dolžan do izdaje odločbe o podelitvi koncesije dostaviti še začasno odločbo o vpisu
v register zasebnih zdravstvenih delavcev.
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Po dokončnosti odločbe koncedent pozove koncesionarja k podpisu koncesijske pogodbe. Pogoj za
sklenitev pogodbe je sklenjena pogodba med koncesionarjem in javnim zdravstvenim zavodom Zdravstveni
dom Brežice.
Če do sklenitve pogodbe ne pride, se koncesijo podeli prvemu naslednjemu najprimernejšemu prijavitelju.
Koncedent si pridružuje pravico, da kadarkoli ustavi
postopek, ne krije nobenih stroškov in ne prevzema nobene odškodninske obveznosti do prijaviteljev.
Prijavitelj ima pravico uveljavljanja pravnega varstva, ki bo podrobno opredeljen v odločbi.
9. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno
dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas objave javnega
razpisa na voljo na spletni strani Občine Brežice: www.
brezice.si (objave – razpisi), po potrebi jo lahko dvignete
tudi na Občini Brežice, na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj.
Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij in
pojasnil je: Vesna Kržan, tel. 07/620-55-35, e-naslov:
vesna.krzan@brezice.si.
Občina Brežice
Št. SKS/3329/17

Ob-3069/17

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 35. do
39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13 in 10/14), Poslovnega načrta družbe za
leto 2017 in sklepa kolegija direktorja z dne 22. 8. 2017
objavlja
javni razpis
za prodajo tovornega vozila MB 1824 AK
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Javno podjetje Komunala Zagorje,
d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje: predmet prodaje je rabljeno tovorno vozilo kamion Mercedes-Benz 1824 AK, inventarna številka: 8846, znamka: Mercedes-Benz, tip, model:
SK 1824 AK, komercialna oznaka: SK 1824 AK, številka
šasije: EDB6523021K358232, datum začetka uporabe:
26. 11. 1998, vrsta vozila: Tovorno vozilo, oblika nadgradnje: BA keson prekucni, prostornina: 9.572, moč motorja (KW): 180, vrsta goriva: dizel, masa vozila (v kg):
8.700, največja dovoljena masa (kg) 18.000, število km
476.148, barva: oranžna, reg. št.: LJ EJ-541, izhodiščna
cena 9.280 EUR brez DDV in 11.321,60 EUR z DDV.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, zato kupec
nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora najkasneje do dne 12. 10. 2017
plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od
navedene izhodiščne cene (brez DDV) za tovorno vozilo, za katerega daje ponudbo. Varščino je potrebno
vplačati na račun prodajalca Javno podjetje Komunala
Zagorje, d.o.o. št. 02338-0012342567, ki je odprt pri
NLB d.d. ali DH SI56 6100 0000 9818 881 in fotokopijo
dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo
uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana,
če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez
obresti v roku 8 dni po končani izbiri.
3. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji tovornega
vozila je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega po-
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nudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne
sklene, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev
pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec.
Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati
v celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila, je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa
zadrži vplačano varščino.
4. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno
opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka
ali višja od izhodiščne prodajne cene.
5. Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih
iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno
podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57,
Zagorje ob Savi in na spletni strani prodajalca www.
komunala-zagorje.si.
6. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo
ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo
izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo priglasitvenega lista (izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni
list ne smeta biti starejša od 30 dni od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe
oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe
(velja le za pravno osebo in s.p.),
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe
v višini 10 % izhodiščne cene, (datum vplačila varščine
mora biti najkasneje do 12. 10. 2017),
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani
ponudbi je 100 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo
enako ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi
enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo – najnižji
znesek višanja je 100 EUR.
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8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb,
ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od
dneva odločitve.
9. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13 in 10/14).
10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne
pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti
varščino brez obresti.
11. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do dne 13. 10. 2017
do 10. ure, ne glede na vrsto prenosa, na naslov Javno podjetje Komunala Zagorje,d.o.o., Cesta zmage 57,
1410 Zagorje ob Savi, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba
na javni razpis za prodajo »Tovornega vozila MB 1824
AK««. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Pisne ponudbe je mogoče poslati tudi
po elektronski pošti (scan dokumentov).
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele
do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih
iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno
podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57,
Zagorje ob Savi in na spletni strani prodajalca www.
komunala-zagorje.si.
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni
sobi Javnega podjetja Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta
zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, dne 13. 10. 2017 ob
11. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti
dobijo pri Fakin Milanu, tel. 03/56-67-704.
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.
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Razpisi delovnih mest
Št. 1-DIR/2017-1062

Ob-3085/17

Na podlagi določil 32.–35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šentjur (Uradni list RS, št. 20/05, 122/08) in 31.–32. člena Statuta
Zdravstvenega doma Šentjur, Svet Zdravstvenega doma
Šentjur razpisuje naslednje vodstveno delovno mesto:
direktor ZD (m/ž),
šifra delovnega mesta: B017334
Za direktorja ZD (m/ž) je lahko imenovana oseba,
ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega
najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih mestih
– da ima ustrezne strokovne in organizacijske reference
– da predloži program dela oziroma razvoja ZD in
opredeli svojo vlogo pri realizaciji
– da predloži dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti
– da je državljan RS
– da obvlada slovenski jezik.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku
mandata lahko ponovno imenovan.
Prijava mora vsebovati kratek življenjepis z navedbo tudi drugih znanj in veščin, ki jih ima kandidat pridobljene in vsa ostala dokazila, ki so navedena v pogojih
razpisa.
Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Mandatna doba traja 4 leta.
Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev je 8 dni po objavi. Kot pravočasne
se bodo štele prijave, ki bodo prispele do 7. 10. 2017
oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje z datumom 7. 10. 2017 na naslov: Zdravstveni
dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur.
Na ovojnici naj kandidati navedejo, na katero razpisano
delovno mesto se prijavljajo, s pripisom »Ne odpiraj – za

razpisno komisijo«. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni
o izbiri v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet ZD Šentjur
Ob-3093/17
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih,
objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
talcev 9, 2000 Maribor, razpis za delovno mesto
vodja centra/službe/delovne enote II – m/ž,
v organizacijski enoti Splošno
zdravstveno varstvo,
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena
nega oziroma višje šolska izobrazba (prejšnja) smer
zdravstvena nega;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba;
– program dela in razvoja zdravstvene nege v organizacijski enoti.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor. O izbiri
bodo kandidati pisno obveščeni v zakonitem roku.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
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Druge objave
Ob-3072/17
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani na podlagi sklepa z dne 16. 3. 2017 preklicuje potrdilo Pravne fakultete
Univerze v Ljubljani z dne 18. 4. 2003, da je Đorđe Perić,
univ. dipl. prav., roj. 15. 6. 1956 v Donjih Raincih, pridobil
pravico do znanstvenega naslova »magister znanosti«.
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Ob-3106/17
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo iz uporabe izločenih
premičnin (osebno vozilo)
1) Prodajalec: Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec, tel. 01/75-08-220,
faks 01/75-08-222.
2) Predmet prodaje je naslednje vozilo: Suzuki
Jimny 1,3 4WD, leto prve registracije 2000, moč motorja 59 kW, gorivo bencin, prevoženih kilometrov 78.000,
izhodiščna cena 3.050 EUR.
Vozilo se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Kupec izdela ponudbo na obrazcu Ponudba (Priloga št. 1),
lahko pa poda tudi lastno ponudbo z nedvoumno navedbo vrste opreme in ponudbene cene. Objava in priloge so
dostopne na spletni strani prodajalca: www.zd-logatec.si
3) Vozilo bo prodano ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru enakih
ponujenih cen bodo izvedena dodatna pogajanja. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od roka
za predložitev ponudb oziroma po izvedbi dodatnih pogajanj. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne bo izbral
nobenega ponudnika.
4) Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri in prodajne pogodbe, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se
varščina ne vrača.

5) Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je
dolžan plačati kupnino najkasneje 8 dni po podpisu
pogodbe in prejemu računa, vendar pred prevzemom
opreme, na transakcijski račun prodajalca pri UJP,
št. SI56 0126 4603 0922 280. Položena varščina se
všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6) Višina varščine: pred odpiranjem ponudb
morajo ponudniki položiti varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transkacijski račun pri UJP,
št. SI56 0126 4603 0922 280. Po opravljenem odpiranju
ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
varščina vrne v roku trideset dni, brez obresti.
7) Ogled vozila je možen na lokaciji prodajalca, in
sicer po predhodnem dogovoru na kontaktno številko
01/75-08-220.
8) Predložitev ponudb:
a) Pisno ponudbo je potrebno predložiti do 9. 10.
2017 do 9. ure.
Ponudbo se označi: Ponudba za nakup osebnega
vozila – Ne odpiraj«.
Ponudbi (izpolnjena Priloga št. 1) je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2,
1370 Logatec.
c) Veljavnost ponudbe: do 9. 11. 2017 oziroma do
sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.
d) V primeru, da bosta dve ali več ponudb imeli enako ponudbeno ceno, se bo postopek nadaljeval
s pogajanji.
9) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb do dne 9. 10. 2017 ob 10. uri, v sejni sobi
Zdravstvenega doma Logatec, II. nadstropje, Notranjska
cesta 2, 1370 Logatec.
Zdravstveni dom Logatec
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Objave sodišč

Izvršbe
VL 154752/2015

Os-3011/17

Pri Okrajnem sodišču v Sevnici je v izvršilni zadevi upnika RA-J trgovina, inženiring, zastopstvo d.o.o.,
Obrtniška ulica 20, Trebnje, ki ga zastopa zak. zast.
Jože Rantah, Obrtniška ulica 20, Trebnje, zoper dolžnika Todos - Kolporter in vgradnja stavbnega pohištva
Andrej Tratar s.p., Trščina 8, Tržišče, zaradi izterjave 2.692,00 EUR, po izvršitelju izv. Robert Dorn, dne
31. 8. 2017 zarubilo nepremičnino, to je: poslovni prostor, oznaka 56, na naslovu Trščina 8, Tržišče, v izmeri
308,30 m2, last Todos - Kolporter in vgradnja stavbnega
pohištva Andrej Tratar s.p., Trščina 8, Tržišče.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi
na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi
upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi
proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na
tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 11. 9. 2017

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
II N 293/2014

Os-2959/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
Mateji Gabrovšek, v nepravdni zadevi predlagateljev:
1. Ana Auer, Celovška cesta 103, Ljubljana, 2. Marko Benulič, Cesta maršala Tita 16, Jesenice, 3. Peter
Bratuša, Celovška cesta 103, Ljubljana, 4. Aleksandra
Bregar, Celovška cesta 103, Ljubljana, 5. Ana Budič,
Celovška cesta 103, Ljubljana, 6. Sašo Cmrečnjak,
Celovška cesta 103, Ljubljana, 7. Justina Černi Valant, Celovška cesta 103, Ljub
ljana, 8. Sonja Denžič, Celovška cesta 103, Ljubljana, 9. Marija Mira
Drinovc, Celovška cesta 103, Ljubljana, 10. Cvetka
Ferjančič, Celovška cesta 103, Ljubljana, 11. Dašenka Frece, Celovška cesta 103, Ljubljana, 12. Ružica Gatarič, Celovška cesta 103, Ljubljana, 13. Marija Gobec, Celovška cesta 103, Ljub
ljana, 14. Todor Grgić, Celovška cesta 103, Ljubljana, 15. Marija
Grubar, Celovška cesta 103, Ljub
ljana, 16. Gorazd
Hafner, Celovška cesta 103, Ljub
ljana, 17. Terezija
Horvat, Celovška cesta 103, Ljubljana, 18. Olga Jambrek, Celovška cesta 103, Ljubljana, 19. Daša Jevšinek Skok, Celovška cesta 103, Ljubljana, 20. Zlatko
Katavič, Celovška cesta 103, Ljubljana, 21. Mateja
Kobal, Celovška cesta 103, Ljubljana, 22. Jožefa Koprivec, Celovška cesta 103, Ljubljana, 23. Ana Kostelec, Celovška cesta 103, Ljubljana, 24. Jožefa Košnik,
Celovška cesta 103, Ljub
ljana, 25. Zvonko Košuta,
Celovška cesta 103, Ljubljana, 26. Emilija Kranjc, Celovška cesta 103, Ljubljana, 27. Elizabeta Krže, Celov-

ška cesta 103, Ljubljana, 28. Aida Kurtović, Celovška
cesta 103, Ljubljana, 29. Rastko Ladinek, Celovška
cesta 103, Ljubljana, 30. Danica Laharnar, Celovška
cesta 103, Ljubljana, 31. Barbara Marcina, Celovška
cesta 103, Ljubljana, 32. Marlena Mozetič, Celovška
cesta 103, Ljubljana, 33. Džemal Nahić, Studenec 18,
Ivančna Gorica, 34. Nina Novinec, Celovška cesta 103,
Ljubljana, 35. Marija Ofak, Celovška cesta 103, Ljub
ljana, 36. Karolina Ognjenovič, Celovška cesta 103,
Ljubljana, 37. Borka Pandža, Celovška cesta 103,
Ljubljana, 38. Vladimir Pavlin, Ljubljanska cesta 31a,
Rakek, 39. Boštjan Peršin, Celovška cesta 103, Ljub
ljana, 40. Vesna Peršin, Celovška cesta 103, Ljub
ljana, 41. Borko Petković, Celovška cesta 103, Ljub
ljana, 42. Bojan Pohar, Langusova ulica 41, Radovljica, 43. Saša Pušnar, Celovška cesta 103, Ljubljana,
44. Jožica Pušnik, Celovška cesta 103, Ljubljana,
45. Jernej Rabzelj, Celovška cesta 103, Ljub
ljana,
46. Frančiška Ravbar, Celovška cesta 103, Ljubljana,
47. Damjan Rogelj, Celovška cesta 103, Ljub
ljana,
48. Danijel Rudič, Celovška cesta 103, Ljubljana,
49. Bogoljub Savič, Celovška cesta 103, Ljubljana,
50. Darko Schweiger, Celovška cesta 103, Ljubljana,
51. Marjana Semenč, Celovška cesta 103, Ljubljana,
52. Marin Sever, Celovška cesta 103, Ljubljana, 53. Jožef Skaza, Celovška cesta 103, Ljubljana, 54. Cvetka
Smonkar, Celovška cesta 103, Ljubljana, 55. Franc
Smrekar, Celovška cesta 103, Ljubljana, 56. Andrej
Stopar, Celovška cesta 103, Ljubljana, 57. Marjana Strgar, Gorjupova 3, Kostanjevica na Krki, 58. Irena Svete – Rupar, Celovška cesta 103, Ljubljana, 59. Hađija
Šistek, Celovška cesta 103, Ljubljana, 60. Ivan Špenko, Celovška cesta 103, Ljubljana, 61. Tomaž Tekavčič, Celovška cesta 103, Ljubljana, 62. Marko Tome,
Celovška cesta 103, Ljub
ljana, 63. Marjeta Tratnik,
Celovška cesta 103, Ljubljana, 64. Janja Turk Oberč,
Celovška cesta 103, Ljubljana, 65. Jožica Velše, Celovška cesta 103, Ljubljana, 66. Miloš Vidić, Celovška cesta 103, Ljubljana, 67. Ludovika Vidic, Celovška cesta 103, Ljubljana, 68. Sveto Vujanić, Celovška cesta 103, Ljubljana, 69. Tomislav Zajc, Celovška
cesta 103, Ljubljana, 70. Marjanca Zaletel, Celovška
cesta 103, Ljubljana, 71. Nataša Zalokar, Celovška
cesta 103, Ljub
ljana, 72. Smilja Zvizdalo, Celovška cesta 103, Ljubljana, ki jih vse zastopa upravnik
SPL d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, zoper nasprotno udeleženko: Mestna občina Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Primož Cegnar, odvetnik
v Ljubljani, ob udeležbi: 1. Helena Janžekovič, Celovška cesta 147, Ljubljana, 2. Manja Farčnik Jaklitsch, Miklošičeva cesta 2, Ljubljana, 3. Milena Kuhar, Tacenska
cesta 31, Ljubljana – Šentvid, 4. Cirila Dolenšek, Celovška cesta 103, Ljubljana, 5. Igor Kostelec, Celovška
cesta 103, Ljubljana, ki jih vse (od 1. do 5. udeleženca)
zastopa upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18a,
Ljubljana, 6. SKB, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo
zastopa Tomaž Čad, odvetnik v Ljubljani, 7. Venceslava Bavčar, Krožna cesta 20, Šempeter pri Gorici, 8. Cirila Korva, Celovška cesta 103, Ljubljana, 9. Branka
Franzl, Jesihov štradon 64, Ljubljana, 10. Baleks d.o.o.
Ljubljana, Mencingerjeva ulica 39a, Ljubljana, ki ga
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zastopa Marija Konjar, odvetnica v Ljubljani, 11. Metka
Podlesek, Celovška cesta 103, Ljubljana, 12. Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo RS, Šubičeva ulica 2,
Ljubljana, 13. Boris Stamač, Na jami 9, Ljubljana, ki ga
zastopa upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18a,
Ljubljana, 14. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe z naslovom Celovška cesta 103, Ljubljana,
ki jo kot zakoniti zastopnik zastopa upravnik stavbe
SPL d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, dne 30. 8.
2016 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 1615/65 z dne 16. 4. 1965,
sklenjene med prodajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih hiš občine Ljubljana – Šiška in kupovalko
Pavlo Zupančič, katere predmet je garsonjera št. 86
v izmeri 25 m2 v stolpnici, stoječi na zemljišču s parc.
št. 272/2 k.o. Zgornja Šiška v VII. nadstropju, z ident.
št. 1739-2889-86,
– zemljiškoknjižnega dovoljenja z dne 30. 6. 1992,
s katerim Alojz Vašl dovoljuje, da se pri vknjižbi etažne
lastnine za stolpnico na Celovški cesti 103, Ljubljana,
vknjiži lastninska pravica v korist Janka Droleta, predmet
zemljiškoknjižnega dovolila je garsonjera št. 86 v izmeri 25 m2, stoječa v stanovanjskem objektu na naslovu Celovška cesta 103, Ljubljana, stoječem na parc.
št. 272/2 k.o. Zgornja Šiška v VII. nadstropju, z ident.
št. 1739-2889-86,
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 7. 1993, sklenjene med prodajalcem Jankom Droletom in kupcem Mitjo Krapežem, katere predmet je garsonjera
št. 86 v izmeri 25 m2 v VII. nadstropju stanovanjskega
objekta na Celovški cesti 103, Ljubljana, stoječem na
zemljišču s parc. št. 272/2 k.o. Zgornja Šiška, z ident.
št. 1739-2889-86.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist udeleženke družbe Baleks d.o.o.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2017

0956 I 2016/2016

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku
Janku Škarja, Zaloška cesta 69, Ljubljana - dostava, po
začasni zastopnici Tadeji Predan, odvetnica, Pražakova
ulica 12, Ljubljana, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se določi odvetnica Tadeja
Predan, Pražakova ulica 12, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 8. 2017
VL 54085/2016

I 208/2015

Os-1768/17

V izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska
cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Simonu Svast, Koroška cesta 19, Kranj - dostava, ki ga zastopa začasni
zastopnik odvetnik Marko Drinovec, Glavni trg 15, Kranj,
zaradi izterjave 2.536,10 EUR s pripadki, je sodišče
dolžniku Simonu Svast, Koroška cesta 19, Kranj - dostava, postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Markota Drinovca iz Kranja, ki ima v tem postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ,
pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 3. 2017

Os-2977/17

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna
cesta 90, Ljub
ljana, ki ga zastopa zak. zast. Krištof
Mlakar, proti dolžniku Peđi Misimović, Litijska cesta 10,
Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Čad Tomaž – odvetnik, Miklošičeva cesta 20, Ljubljana, zaradi izterjave
133,88 EUR, sklenilo:
Dolžniku Peđi Misimović, Litijska cesta 10, Ljub
ljana, 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. Tomaž
Čad, Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2017
VL 137793/2016

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih

Os-2879/17

Os-3037/17

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje za komunalne in
druge storitve d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12,
Slovenska Bistrica, ki ga zastopa zak. zast. Blaž Gregorič, Ulica Pohorskega bataljona 12, Slovenska Bistrica, proti dolžnici Majdi Pečovnik, V Gaj 71, Fram, ki jo
zastopa zak. zast. odvetnik Saša Dremelj, Linhartova
ulica 6, Maribor - dostava, zaradi izterjave 251,20 EUR,
sklenilo:
Razreši se začasnega zastopnika odvetnika Bojana
Grubarja, Tomšičeva 45, Maribor, postavljenega s sklepom z dne 30. 8. 2017.
Dolžnici Majdi Pečovnik, V Gaj 71, Fram, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Saša
Dremelj, Linhartova ulica 6, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
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za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2017
D 93/2017

Os-2840/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Soraji Buda Marušič v zapuščinski zadevi po dne
21. 1. 2017 umrlem Nardin Aleksandru, pok. Jožefa, roj.
30. 10. 1929, Stjenkova ulica 43, Šempeter pri Gorici,
državljan RS, izven naroka, dne 24. 7. 2017 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dediču Nardin Milanu, neznanega bivališča, v tem postopku postavi začasni zastopnik,
odvetnik Bruno Krivec, Gregorčičeva ulica 42, Ajdovščina,
ki bo zastopal dediča v zapuščinski zadevi D 93/2017, vse
dokler dedič ali njegovi pooblaščenci ne nastopijo pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 7. 2016
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stopku v zvezi s 137. členom Zakona o nepravdnem
postopku nasprotnemu udeležencu Ivanu Česniku,
268 Braklayst Perth Amboy, NI 08861-3302, ZDA, v nepravdni zadevi zaradi delitve solastnine postavilo začasno zastopnico odv. Petro Velkavrh, Sinja Gorica 7, 1360
Vrhnika. Postavljena začasna zastopnica bo zastopala
nasprotnega udeleženca v navedenem postopku vse
dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec
ne bosta nastopila pred naslovnim sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil, da je nasprotnemu udeležencu postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 6. 6. 2017

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 54/2013

Os-2891/17

Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi
upnika Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana, Davčna
ulica 1, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljub
ljana, proti dolžniku Tomažu Hudi, Kriva pot 40, Ljubljana
- dostava, zaradi izterjave 7.986,14 EUR, sklenilo:
Dolžniku Tomažu Hudi, Kriva pot 40, Ljubljana dostava, se v tem izvršilnem postopku postavi začasno
zastopnico, odvetnico Mileno Lukmar iz Zagorja ob Savi.
O postavitvi začasne zastopnice se obvesti CSD
v Ljubljani.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem, oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 30. 5. 2017

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v zapuščinski zadevi po pokojnem Štefanu Kreseviču, pok. Antona, iz Račic št. 4, 6244 Podgrad, roj. 1. 1. 1902, ki je bil na podlagi
sklepa naslovnega sodišča opr. št. N 2/2012 z dne 30. 8.
2012 razglašen za mrtvega in je bil kot dan smrti določen
2. 1. 1972, s sklepom opr. št. D 54/2013 z dne 16. 8.
2017 na podlagi prvega odstavka in 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), zap. sinu
Ernestu Štefanu Kreseviču, roj. 11. 1. 1930, neznanega
prebivališča in zap. vnukinjama Cristini in Gracieli Kresevič, hčerama zap. pokojne hčere Lidije Štefanije Marije
Kresevič, roj. 26. 5. 1927, obe neznanega prebivališča,
postavilo začasnega zastopnika odvetnika Valterja Urbančiča, Bazoviška cesta 32, 6250 Ilirska Bistrica.
Začasni zastopnik bo zap. sina Ernesta Štefana
Kreseviča in zap. vnukinji Cristino in Gracielo Kresevič, zastopal vse do takrat, dokler navedeni ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 8. 2017

In 83/2013

D 169/2014

1080 Z 25/2016

Os-2870/17

Os-2993/17

V izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek
v Novem mestu, Vrhovčeva ulica 18, Novo mesto, zoper dolžnika Bojana Košenina, Knežja vas 7, Dobrnič,
ki ga zastopa začasni zastopnik odvetnik Jurij Gros,
Baragov trg 1, Trebnje, zaradi izterjave 17.962,68 EUR
s pp, je Okrajno sodišče v Trebnjem s sklepom, opr.
št. In 83/2013 z dne 8. 11. 2013, dolžniku Bojanu Košenina, Knežja vas 7, Dobrnič, postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Jurija Grosa, Baragov trg 1,
Trebnje, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne
zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 17. 8. 2017
N 10/2016

Os-2500/17

Okrajno sodišče na Vrhniki je na podlagi 4. točke
drugega odstavka 282. člena Zakona o pravdnem po-

Os-2841/17

Zapuščinska zadeva; po pok. Albini Cociani, roj.
dne 28. 9. 1911, nazadnje stanujoči v Trstu, R. Italija, ki
je umrla dne 10. 1. 1991.
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 7. 8. 2017
I D 28/2016

Os-2822/17

V zapuščinski zadevi po pok. Hedviki Dietinger, rojeni 26. 3. 1932, umrli 21. 10. 2015, nazadnje stanujoči
Hočka ulica 12, Maribor, gre za zapuščino brez dedičev.
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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 Mariboru
dne 8. 8. 2017
D 397/2015

Os-2839/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Lenardič Andrijanu, sin Ivana, roj. 24. 2.
1950, z zadnjim prebivališčem Ul. Talcev 4, Deskle, ki
je umrl 15. 6. 2015.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in 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.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 3. 2017

Der Deu in Eduard (advokat) Deu), roj. 16. 9. 1840, iz
Postojne št. 68, ki je umrl dne 30. 5. 1897, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja
oklic neznanim upnikom.
Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne
odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Sodišče seznanja upnike, da 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 tega zakona.
Po določbi 142.b člena ZD 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 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.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 23. 6. 2017
D 99/2017

Os-2852/17

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojni Marthi Ausez, rojeni 27. 7. 1835, umrli
28. 7. 1905, zadnje stalno bivališče Veliki Cerovec, Novo
mesto, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani dediči po pokojni Marthi Ausez,
rojeni 27. 7. 1835, umrli 28. 7. 1905, zadnje stalno bivališče Veliki Cerovec, Novo mesto, da se priglasijo pri
tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer,
Centru 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 17. 8. 2017

V zapuščinski zadevi po pok. Viktorju Jelinčiču,
EMŠO 1107962500334, iz Matenje vasi št. 54, ki je
umrl dne 29. 3. 2017, gre za zapuščino brez dedičev,
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena
Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic znanim in neznanim upnikom.
Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in znane ter
neznane upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine
v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Sodišče seznanja upnike, da 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 tega zakona.
Po določbi 142.b člena ZD 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 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.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 20. 7. 2017

D 34/2016

D 219/2016

D 324/2017

Os-2883/17

Os-2851/17

V zapuščinski zadevi po pok. Edvardu Deu (v
zemljiški knjigi vpisan tudi kot Edvard Der Deu, Eduard

Os-3006/16

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne
12. 8. 1989 umrli Frančiški Veri Castelli, roj. 3. 7. 1899,
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nazadnje stanujoči v Radovljici, Linhartov trg 4. Vsi
zakoniti dediči niso znani – zapustničin sin, ki se ga poziva, da lahko v roku enega leta od objave tega oklica
uveljavlja dedno pravico, sicer bo odločeno na podlagi
podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 8. 9. 2016
D 140/2016

Os-2567/16

Pri tem sodišču je v teku zapuščinski postopek po
pokojnem Mihaelu Hrastu, sinu Simona Hrasta, rojenem
29. 9. 1896, nazadnje stanujočem na Livku 24, Kobarid, ki je bil s sklepom Okrajnega sodišča v Tolminu opr.
št. N 41/2014 z dne 6. 4. 2016 razglašen za mrtvega
z dnem 30. 9. 1966.
Glede na to, da sodišče nima podatkov o tem, kdo
bi bili zapustnikovi zakoniti dediči, s tem oklicem poziva
vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se v roku enega leta od njegove objave zglasijo in to
pravico uveljavljajo.
Če se po poteku enega leta od objave oklica dediči
ne zglasijo, bo sodišče zapuščino pokojnega Mihaela
Hrasta izročilo Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 30. 6. 2016

Oklici pogrešanih
N 77/2017

Os-3015/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek za
razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo: Andrej
Marsič, sin Ivana, p. Jožeta, qm Ivan Marija, rojen najkasneje leta 1859, z zadnjim znanim bivališčem Lopar 9.
Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane osebe, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 9. 2017
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a,
Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 06ŽIV-07/14, št. dokumenta: 77200002208; tip dokumenta: 06-ŽIV-11/13, št. dokumenta: 76100002843, ime in
priimek pooblaščenca: Marinko Tomaž, šifra: 3917, PE:
Nova Gorica; tip dokumenta: O7-AOD-01/07, št. dokumenta: 00969490, ime in priimek pooblaščenca: Peršolja Ingrid, šifra: 5088, PE: Nova Gorica; tip dokumenta: PSZZ-01/14, št. dokumenta: 6, ime in priimek
pooblaščenca: Stubelj Majda, šifra: 6046, PE: Nova
Gorica; tip dokumenta: 06-ŽIV-07/14, št. dokumenta:
77200003230, ime in priimek pooblaščenca: Blaško
Aleksandra, šifra: 5781, PE: Centrala; tip dokumenta: 06-ŽIV-11/15, št. dokumenta: 77800002858, ime in
priimek pooblaščenca: Gnezda Darko, šifra: 1054, PE:
Nova Gorica; tip dokumenta: 06-ŽIV-11/15, št. dokumenta: 77800002132–77800002133; tip dokumenta: 06ŽIV-13/13, št. dokumenta: 766000009741; tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 766000043823; tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 766000043885,
ime in priimek pooblaščenca: Hajdaraj Amela, šifra:
5743, PE: Centrala; tip dokumenta: 08-AZK-01/07,
št. dokumenta: 2864864, ime in priimek pooblaščenca:
Krpan Adormi, šifra: 0462, PE: Postojna; tip dokumenta:
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2908154, ime in priimek
pooblaščenca: Kakež Damjana, šifra: 4445, PE: Postojna; tip dokumenta: OBR-PZZ-468, št. dokumenta:
00001316; tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta:
77600001795; tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 77600004768, ime in priimek pooblaščenca:
Kustec Vesna, šifra: 0469, PE: Centrala; tip dokumenta:
OBR-PZZ-468, št. dokumenta: 00001307, ime in priimek
pooblaščenca: Jamnik Anamarija, šifra: 5769, PE: Centrala; tip dokumenta: 07-ZTA-18/06, št. dokumenta:
59851, ime in priimek pooblaščenca: Juričan Podržaj
Mojca, šifra: 5319, PE: Ljubljana; tip dokumenta: 08AZK-01/07, št. dokumenta: 2408386–2408389, ime in
priimek pooblaščenca: Rihtaršič Pavel, šifra: 5636, PE:
Ljubljana; tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta:
0075217; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta:
2957204–2957215, ime in priimek pooblaščenca: Milharčič Samanta, šifra: 4154, PE: Postojna; tip dokumenta: 06-ŽIV-11/13, št. dokumenta: 76100007644; tip dokumenta: 06-ŽIV-11/13, št. dokumenta: 76100007647;
tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta:
76600024415; tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600029809; tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13,
št. dokumenta: 76600029811–76600029812; tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600029815;
tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta:
76600042102; tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600047135; tip dokumenta: 06-ŽIV-07/14,
št. dokumenta: 77200001035–77200001036; tip dokumenta: 06-ŽIV-07/14, št. dokumenta: 77200002919; tip
dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600052112,
ime in priimek pooblaščenca: Klopčič Jure, šifra: 6659,
PE: Centrala; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2427097, ime in priimek pooblaščenca: Vendra-

min Marina, šifra: 0904, PE: Novo mesto; tip dokumenta:
PSZZ-01/14, št. dokumenta: 302–303; tip dokumenta:
PSZZ-01/14, št. dokumenta: 316, ime in priimek pooblaščenca: Rodela Robert, šifra: 6172, PE: Postojna; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3050937, ime
in priimek pooblaščenca: Možina Danijela, šifra: 4441,
PE: Postojna; tip dokumenta: PSZZ-01/14, št. dokumenta: 16–19, ime in priimek pooblaščenca: Šemrov Robert,
šifra: 6170, PE: Postojna; tip dokumenta: PSZZ-01/14,
št. dokumenta: 314–315, ime in priimek pooblaščenca: Rizmanovski Milena, šifra: 6174, PE: Postojna; tip
dokumenta: OBR.PV-2, št. dokumenta: 00073580, ime
in priimek pooblaščenca: Gec Dušan, šifra: 3957, PE:
Postojna; tip dokumenta: 08-AZK-03/10, št. dokumenta:
2266523; tip dokumenta: 08-AZK-03/10, št. dokumenta:
2266527; tip dokumenta: 08-AZK-03/10, št. dokumenta: 2266530–2266536; tip dokumenta: 08-AZK-03/10,
št. dokumenta: 2266539; tip dokumenta: 08-AZK-03/10,
št. dokumenta: 2266541–2266542; tip dokumenta: 08AZK-03/10, št. dokumenta: 2266544–2266549; tip dokumenta: 08-AZK-03/10, št. dokumenta: 2266551; tip
dokumenta: 08-AZK-03/10, št. dokumenta: 2266553;
tip dokumenta: 08-AZK-03/10, št. dokumenta:
2266555; tip dokumenta: 08-AZK-03/10, št. dokumenta:
2266557–2266559, ime in priimek pooblaščenca: Faganeli Irena, šifra: 5632, PE: Nova Gorica; tip dokumenta:
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2332291–2332340, ime
in priimek pooblaščenca: Krašna Premrn Katja, šifra:
5098, PE: Nova Gorica; tip dokumenta: 08-AZK-01/07,
št. dokumenta: 2522533, ime in priimek pooblaščenca:
Furlan Andrej, šifra: 4052, PE: Nova Gorica; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2838046, ime in
priimek pooblaščenca: Vendramin Franka, šifra: 5622,
PE: Nova Gorica; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2466967–2466968, ime in priimek pooblaščenca: Kravos Simon, šifra: 0455, PE: Nova Gorica;
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2658949,
ime in priimek pooblaščenca: Jarc Mojca, šifra: 0329,
PE: Nova Gorica; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2868123–2868129, ime in priimek pooblaščenca: Maraž Jana, šifra: 0522, PE: Nova Gorica; tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600025588; tip
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1912337; tip
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1976388; tip
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2229621; tip
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2287669; tip
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2405027; tip
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2609807; tip
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2723643; tip
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2809073,
ime in priimek pooblaščenca: Hvala Renato, šifra: 4022,
PE: Nova Gorica. Ob-3073/17

Spričevala preklicujejo
Josimovska Cagnazzo Ana, Frankopanska ulica 16,
Ljubljana, diplomo št. 1881 in 1851, izdajatelj Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, izdano leta 2003.
gny-338422
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Lichtenegger Vid, Goriška 44, Velenje, indeks,
št. 20120152, izdala Pravna fakulteta leto izdaje 2012.
gnb-338420
Ravnikar Ksenija, Partizanska ulica 8, Trzin, indeks,
št. 31120240, izdala Fakulteta za farmacijo leto izdaje
2012. gnm-338409

Drugo preklicujejo
»JURE« PREVOZI IN TRGOVINA V TRANZITU,
JURJEVEC IVAN S.P., Varpolje 18, Rečica ob Savinji,
potrdilo za voznika, št. 011840/AD45-2-2027/2016, izdano na ime Jusuf Mahmutović, veljavnost od 8. 5. 2016
do 8. 5. 2017. gnl-338410
ALEŠ JANŽOVNIK S.P., Zavodice 1, Nazarje, izvod
licence, št. 011950/001, za vozilo Mercedes Benz Kiper
3341, reg. št. CE DL-013, veljavnost do 26. 10. 2017.
gnt-338427
ANTON KLADNIK S.P., Košnica 22, Prevorje, izvod
licence, št. 012431-003, za vozilo M.A.N. TGS 35.400
8x4 BB, reg. št. CE GM-706, veljavnost do 20. 12. 2017.
gng-338415
ANTON KLADNIK S.P., Košnica 22, Prevorje, izvod
licence, št. 012431-003, za vozilo M.A.N. TGS 26.480
6x4 BB, reg. št. CE RH-237, veljavnost do 20. 12. 2017.
gnf-338416
AVTOPREVOZNIŠTVO, MAZZONI BORIS s.p., Petrovče 250, Petrovče, osnovno licenco, št. 011828/003.
gnp-338431
AVTOPREVOZNIŠTVO, MAZZONI BORIS s.p., Petrovče 250, Petrovče, osnovno licenco, št. 011828/006.
gno-338432
AVTOPREVOZNIŠTVO, MAZZONI BORIS s.p., Petrovče 250, Petrovče, potrdilo za voznika, št. 05003261,
izdano na ime Borodinchyk Fedir, veljavnost od 13. 2.
2013 do 5. 2. 2015, izdajatelj OPZ Slovenije. gnn-338433
AVTOPREVOZNIŠTVO, MAZZONI BORIS s.p., Petrovče 250, Petrovče, potrdilo za voznike, št. 05002212,
izdano na ime Jagodić Božo, veljavnost od 21. 12. 2012
do 1. 2. 2013, izdajatelj OPZ Slovenije. gnm-338434
AVTOPREVOZNIŠTVO, MAZZONI BORIS s.p., Petrovče 250, Petrovče, potrdilo za voznike, št. 05003055,
izdano na ime Obradović Milan, veljavnost od 11. 1.
2013 do 7. 1. 2015, izdajatelj OPZ Slovenije. gnl-338435
AVTOPREVOZNIŠTVO, MAZZONI BORIS s.p., Petrovče 250, Petrovče, potrdilo za voznike, št. 05008334,
izdano na ime Smyrnoy Mykhaylo, veljavnost od
1. 3. 2016 do 11. 11. 2016, izdajatelj OPZ Slovenije.
gnk-338436
Boncelj Teraž Maja, Poženik 51, Cerklje na Gorenjskem, študentsko izkaznico, št. 49160038, izdala Gea
College – Fakulteta za podjetništvo. gnt-338402
BOŽIDAR OVEN S.P., Vrhovo pri Šentlovrencu 17,
Velika Loka, izvode licenc, št. 011335/001, za vozilo Volvo, reg. št. NM 68-65T; št. 011335/002, za vozilo Volvo,
reg. št. NM 59-04L; št. 011335/003, za vozilo Volvo, reg.
št. NM 59-05L. gns-338403
BOŽIDAR OVEN S.P., Vrhovo pri Šentlovrencu 17, Velika Loka, potrdili za voznika,
št. 011335/SŠD67-2-1345/2014, izdano na Đukić Milanko, veljavnost 17. 3. 2014-30. 10. 2017;
št. 011335/SŠD67-2-4035/2013, izdano na Bojanović
Dragan, veljavnost 1. 10. 2013-23. 4. 2015. gnr-338404
BOŽIDAR
OVEN
S.P.,
Vrhovo pri Šentlovrencu 17, Velika Loka, potrdili za voznika, št. 011335/AD67-2-4317/2015, izdano na Ćulić Siniša, velja 12. 11. 2015-12. 11. 2016;
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št. 011335/SŠD67-2-4683/2015, izdano na Gvozdenović
Miroslav, velja 10. 12. 2015-10. 3. 2016. gnq-338405
BOŽIDAR OVEN S.P., Vrhovo pri Šentlovrencu
17,
Velika
Loka,
potrdili
za
voznika,
št. 011335/AD67-2-1112/2016, izdano na Gvozdenović Miroslav, velja 10. 3. 2016-24. 11. 2016;
št. 011335/SŠD67-2-2521/2015, izdano na Kristin Zoran, velja 30. 6. 2015-16. 6. 2016. gnp-338406
BOŽIDAR OVEN S.P., Vrhovo pri Šentlovrencu
17,
Velika
Loka,
potrdili
za
voznika,
št. 011335/AD67-2-1117/2016, izdano na Makarić Dragoslav, velja 11. 3. 2016-10. 3. 2017;
št. 011335/AD67-3-5293/2012, izdano na Veselinović
Petar, velja 30. 10. 2012-9. 8. 2014. gno-338407
BOŽIDAR OVEN S.P., Vrhovo pri Šentlovrencu 17, Velika Loka, potrdilo za voznika,
št. 011335/SŠD67-2-3366/2015, izdano na Zemunski
Predrag, velja od 3. 9. 2015 do 1. 9. 2016. gnn-338408
F.A. MAIK TRANSPORT d.o.o., Perhavčeva ulica 10,
Maribor, izvod licence, št. GE006285/05286/019, za tovorno vozilo, reg. št. MB-65-99F. gnc-338419
FORBIZ d.o.o., Struževo 88, Kranj, izvod licence, št. GE008460/04187/019, za tovorno vozilo, reg.
št. LJ AP-615, veljavnost do 9. 4. 2020. gni-338413
Gashi Astrit, Livadna ulica 15, Maribor, NPK,
št. 106, izdajatelj Center za poslovno usposabljanje,
leto izdaje 2007. gnz-338421
Ivan VIČAR s.p., Vičanci 16, Velika Nedelja, izvod
licence, št. 012295/013, za tovorno vozilo FH/42 T6-38-N,
reg. št. MBMU105, veljavno do 24. 1. 2018. gnv-338400
Janez Jasenc s.p., Gorenje 26, Stara Cerkev, certifikat o opravljeni temeljni kvalifikaciji Koda 95, št. 682,
izdano na ime Janez Jasenc, izdajatelj GZS, leto izdaje
2004. gnv-338425
Krivec Matej, Lipa pri Frankolovem 12, Frankolovo,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500045188000,
izdal Cetis Celje. gnu-338401
MALUSIC d.o.o., Celovška cesta 69B, Ljubljana,
potrdilo za voznika, št. 20809, izdano na ime Žarko Perin, veljavnost od 14. 12. 2016 do 13. 6. 2018, izdajatelj
Gospodarska zbornica Slovenije. gnj-338412
Memedoski Safet, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat NPK: Izvajalec betonskih del, št. IBD-09/430, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2009. gnh-338414
Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana, veliki uradni žig Konzulata RS
v Limi z zaporedno št. 1, z vsebino: REPUBLIKA SLOVENIJA, KONZULAT LIMA, 1. Ob-3058/17
PETROL d.d., Ljub
ljana, Dunajska cesta 50,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike, z besedilom:
PETROL 87/f, Petrol d.d., Ljub
ljana, 1000 Ljub
ljana,
Dunajska cesta 50. gnc-338394
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljub
ljana, štampiljko štampiljko pravokotne oblike, z besedilom: PETROL 265/a, Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljub
ljana, Dunajska cesta 50. gnb-338395
Pišljar Maruša, Roftarske Žibrše 35, Rovte, študentsko izkaznico, št. 49151051, izdala Gea College.
gnk-338411
Podjaveršek Dejan, Cesta v Rogozo 18, Miklavž na Dravskem polju, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500037083000, izdal Cetis Celje d.d.
gnw-338424
PREVOZI BAJC S.P., Grivče 11A, Ajdovščina, potrdilo za voznike, št. 011619/BGD11-2-6349/2012, veljavnost do 31. 8. 2013. gns-338428
PREVOZI BAJC S.P., Grivče 11A, Ajdovščina, potrdilo za voznike, št. 007643/AD11-2-5010/2012, veljavnost do 14. 11. 2012. gnr-338429
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PREVOZI BAJC S.P., Grivče 11A, Ajdovščina,
izvod licence, št. 011619/001, za vozilo Scania, reg.
št. GO AO358, veljavnost do 15. 11. 2017. gnq-338430
ROBERT HRVATIN S.P., Harije 43, Ilirska Bistrica,
izvod licence, št. 011521/001, za vozilo Scania R 124,
reg. št. KP 11-50V, veljavno do 10. 11. 2017. gnx-338398
Sajevic Ivan, Vodice 10a, Col, spričevalo o strokovni usposobljenosti za opravljanje cestnega prometa, št. 606482, izdajatelja Interes, izdano leta 1997.
gnz-338396
Samec Martin, Brvace 26, Grosuplje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gny-338397
Skobe Anja, Preloge 14, Ljubljana Šmartno, študentsko izkaznico, št. 20120249, izdala Univerza v Ljub
ljani. gne-338417
Starc Andreja, Lanišče 27, Škofljica, študentsko
izkaznico, št. 31120104, izdala UL, Fakulteta za farmacijo. gnx-338423
Tjaša Slapar Gerčar s.p., Kersnikova ulica 8, Mengeš, izvod licence, št. 013505/001, za vozilo Volkswagen, reg. št. LJKF711, veljavnost do 1. 6. 2020.
gnu-338426
TRANSPORT, GRADIČ BORIS S.P., Laporje 14,
Laporje, izvod licence, št. 012211/001, za vozilo Mercedez-Benz, reg. št. MB V8-14K. gnw-338399
ZS LOGISTIKA d.o.o., Zadobrovška cesta 115,
Ljubljana-Polje, dovolilnici, država Rusija, št. 0832599,
država Ukrajina, št. 0493971. gnd-338418
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