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Javni razpisi
Št. 8021-18/2017-41

Ob-3323/17
Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom-A 2017, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 22/17 in 38/17:
I. Četrta točka prvega poglavja javnega razpisa »Predmet javnega razpisa« se po novem glasi: »4. Skupna višina
razpisanih posojil za vse namene je 6.000.000,00 EUR.«.
II. V prvi točki tretjega poglavja javnega razpisa
»Rok in način prijave« se doda dodatni razpisni rok za
oddajo prijav, in sicer 30. 11. 2017.
III. V skladu s spremembami javnega razpisa je
spremenjena tudi razpisna dokumentacija. Spremembe
bodo objavljene tudi na spletni strani Sklada (http://www.
regionalnisklad.si/kmetijstvo). Ostalo besedilo javnega
razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 430-251/2017/9

Ob-3344/17
Popravek

V Javnem razpisu za sofinanciranje »Priprave in
izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu
2018« v okviru Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (Uradni list RS, št. 52/17,
z dne 22. 9. 2017) se podaljša rok za oddajo vlog. Posledično se spremenijo naslednje točke javnega razpisa:
7.1. Rok za prejem vloge:
Spremeni se rok za prejem vloge na javni razpis na
7. 12. 2017 do 12. ure.
7.2. Datum odpiranja vlog:
Spremeni se rok odpiranja vlog na 7. 12. 2017 ob
14. uri.
Sprememba je objavljena kot del razpisne dokumentacije na spletni strani http://www.mop.gov.si/si/javne_
objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_
single%5D=1078.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 610-145/2017-5

Ob-3311/17
Obvestilo

Na spletni strani Mestne občine Ljubljana
(https://www.Ljubl jana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-jav-

ne-objave/) je objavljen Javni razpis za izbor kulturnih
projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Mestna
občina Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 5442-257/2017

Ob-3343/17

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013),
Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013),
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002
(UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 966/2012)
in njene izvedbene uredbe, Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10
– ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14
– ZVRS-H, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13,
101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 –
ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
80/16 – ZIPRS1718), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 – ZIPRS 1718
(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 pro-
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gramskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in
delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16,
69/16 – popr. in 15/17), Partnerskega sporazuma med
Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020,
št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7.
2016, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1; Uradni list
RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 ZOPOPP),
Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke
s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 88/13), Pravilnika o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (Uradni list RS, št. 22/16), Kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir
oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, objavljenih
na spletni strani: http://www.zrss.si/?rub=9129, Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami
(Uradni list RS, št. 59/07, 70/08, 5/11, 56/14, 66/15 in
47/17), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK,
36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o normativih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14 in
47/17), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06
– uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11,
40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), Pravilnika
o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14,
64/15 in 47/17), Pravilnika o normativih in standardih za
izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
(Uradni list RS, št. 75/05, 85/06, 68/07, 73/08, 18/11,
51/14, 79/14 – popr., 64/15 in 47/17), Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno
besedilo), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), Zakona o maturi
(Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 46/16 – ZOFVI-K), Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega
programa na področju srednjega šolstva (Uradni list
RS, št. 62/10, 99/10 in 47/17), Pravilnika o normativih in
standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom
(Uradni list RS, št. 85/03, 103/07, 67/08, 5/11 in 55/11),
Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (Uradni list RS, št. 85/03, 100/07, 67/08, 21/11,
55/11 in 47/17), Sklepa o vzgojnem programu za otroke
in mladostnike s posebnimi potrebami (Uradni list RS,
št. 12/08) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa
upravljanja, o podpori št. 8-2/1/MIZŠ/0 za javni razpis,
št. 3032-62/2017/16, z dne 24. 10. 2017, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis
»Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih
organizacijah z namenom sodelovanja
vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi
organizacijami na področju dela z otroki
s posebnimi potrebami 2«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Mini-
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strstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regije
izvajanja
Javni razpis za izbor projektov delno financira
Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju OP 2014-2020), prednostne osi 8: »Spodbujanje
zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne
sile«; prednostne naložbe 8.2: »Trajnostna vključitev
mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje,
vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in
mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja
jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1: »Znižanje
brezposelnosti mladih«.
2.1. Cilj in predmet javnega razpisa
a) Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je zaposlitev brezposelnih mladih starih od 15 do vključno 29 let z namenom pridobivanja delovnih izkušenj, kompetenc in veščin za delo
z otroki s posebnimi potrebami in s tem povečevanje
njihove zaposljivosti.
Področja, ki jim je namenjena podpora, in njihov
pričakovani prispevek k specifičnemu cilju so: spodbuda za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb, starih
do vključno 29 let, predvsem iskalcev prve zaposlitve
in dolgotrajno brezposelnih mladih, z namenom pridobivanja praktičnih delovnih izkušenj. Na ta način sledimo priporočilom vrednotenj in Unije, vključno Evropske
komisije za programiranje OP, ki je ocenila, da morajo
biti ukrepi za zaposlovanje osredotočeni na potrebe posamezne ciljne skupine. Javni razpis predstavlja prav
takšen ukrep, saj vključuje mlade brezposelne, ki bodo
delovne izkušnje nabirali na področju posebnih potreb
otrok s posebnimi potrebami, s čimer si bodo pridobili
znanje in kompetence na tem specifičnem področju,
s tem pa se bo povečala njihova zaposljivost in možnost
zaposlitve v bodoče.
Z javnim razpisom bomo tako v okviru OP 2014-2020
prispevali k opolnomočenju ciljne skupine z namenom
znižanja brezposelnosti mladih.
Rezultat, določen z OP 2014-2020, je povečanje
deleža mladih, starih do vključno 29 let, ki so ob zaključku projekta zaposleni oziroma so si pridobili znanje
in kompetence pri delu z otroki s posebnimi potrebami,
kar povečuje njihovo zaposljivost.
b) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitve brezposelnih mladih, starih od 15 do vključno 29 let,
ki bodo v pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi
potrebami v obdobju, ko so vključeni v izobraževalni
proces.
2.2. Namen javnega razpisa
Ukrep prinaša nove zaposlitve mladim brezposelnim, starim do vključno 29 let, s katerimi bodo nevladne
organizacije, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami, skozi pomoč otrokom in v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi, usposobile nove mlade sodelavce in tako povečale možnosti za njihovo zaposljivost tako v nevladnih organizacijah, kot tudi v sistemu
vzgoje in izobraževanja.
V Sloveniji je bilo v šolskem letu 2015/16 nekaj več
kot 1.300 otrok s posebnimi potrebami vključenih v vrtce, v redne osnovne šole 10.000 otrok, v šole s prilagojenim programom in zavode za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami nekaj več
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kot 4.000 učencev in v srednje šole 4.200 dijakov. Starši
in otroci se velikokrat povezujejo z nevladnimi organizacijami, kjer poiščejo pomoč ali znanja in izkušnje sebi
enakih.
Le-te bodo v času trajanja operacije lahko zaposlile
sodelavce, brezposelne mlade, stare do vključno 29 let,
ki bodo pridobili delovne izkušnje in kompetence za nadaljnje zaposlovanje.
V okviru projekta bo asistent lahko vključen v aktivnosti za povezovanje nevladne organizacije in vzgojno-izobraževalnega zavoda, predvsem v okviru programa, šole v naravi, nudenja različnih dodatnih obravnav,
ki jih v okviru vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi
potrebami ne dobi, sodelovanja s strokovnimi delavci
v vzgojno-izobraževalnem zavodu ter prenosu znanj in
izkušenj.
Ključni pričakovani rezultat javnega razpisa je vključitev najmanj 40 mladih, starih od 15 do vključno 29 let,
v projekte v okviru javnega razpisa.
– Kazalnik učinka:
ID
8.19
8.19

Kazalnik (naziv kazalnika)
Število mladih, starih od 15–29 let
(spodbude za zaposlitev)
Število mladih, starih od 15–29 let
(spodbude za zaposlitev)

Merska enota
Število

Sklad
ESS

Kategorija regije
V

Ciljna vrednost
14

Število

ESS

Z

26

– Kazalnik rezultata:
ID

Kazalnik

Kategorija Merska Izhodiščna
Merska
Ciljna Vir podatkov Pogostost
regije
enota za vrednost
enota
vrednost
poročanja
kazalnik
za izhodišče (2018)
in cilj
8.16 Delež mladih starih od
V
odstotek
67
razmerje
80
Spremljanje Enkrat
15–29 let zaposlenih ob
letno
izhodu (spodbude za
Z
odstotek
70
razmerje
80
Spremljanje Enkrat
zaposlitve)
letno
– Okvir uspešnosti:
ID
8.19

Vrsta kazalnika
Kazalnik učinka

8.19

Kazalnik učinka

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

Ciljne skupine so brezposelne osebe, ki so stare
do vključno 29 let.
Ob prijavi na razpisano prosto delovno mesto asistenta ne smejo biti v delovnem razmerju v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13,
78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in
15/17 – odl. US).
V ciljno skupino spadajo naslednje kategorije mladih:
– mladi brezposelni (registrirano brezposelni pri Zavodu RS za zaposlovanje),
– mladi aktivni iskalci zaposlitve, ki niso v delovnem
razmerju,
– mladi, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo in aktivno iščejo zaposlitev v času trajanja projekta in
– druge kategorije mladih brez zaposlitve v skladu
s predmetom in namenom javnega razpisa.
2.3. Prijavitelji
Prijavitelj so lahko nevladne organizacije, torej nepridobitne in neprofitne pravne osebe zasebnega prava, ki jih ustanovijo izključno domače ali tuje fizične ali

Mejnik 2018
14

Cilj 2023
14

26

26

pravne osebe zasebnega prava in niso organizirane
kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost,
sindikat ali zbornica. Pogoji so opredeljeni v točki 3 javnega razpisa.
2.4. Regija izvajanja
Projekti se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah,
in sicer v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS)
in v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS). Način
delitve sredstev po regijah na ravni javnega razpisa je:
35,00 % KRVS in 65,00 % KRZS. Sredstva v skladu
s 93. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 niso prenosljiva
med kohezijskima regijama.
Kriterij za določitev lokacije v skladu s 70. členom
Uredbe (EU) št. 1303/2013 je lokacija izvajanja aktivnosti, ki je določena s sedežem prijavitelja.
2.5. Asistent
Mladi brezposelni bo v okviru projekta lahko zaposlen devet mesecev v šolskem letu 2017/18. V tem
času bo v nevladni organizaciji pridobil dodatne kompetence in izkušnje ter s tem več možnosti za nadaljnjo
zaposlitev.
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Asistent za delo z otroki s posebnimi potrebami je
oseba, ki je stara do vključno 29 let ob vključitvi v projekt (1. 12. 2017). Nevladne organizacije bodo v času
trajanja projekta zaposlile asistente za pomoč otrokom
s posebnimi potrebami in za sodelovanje z vzgojno-izobraževalnim zavodom, v katerem je vsaj en otrok s posebnimi potrebami. En zaposleni bo lahko nudil pomoč
več otrokom.
Z ukrepom bodo nevladne organizacije pridobile
usposobljene mlade ljudi, ki jih bodo, če bodo imele
možnost, kasneje zaposlile same ali vključile v nadaljnje projekte.
Naloge asistenta glede na potrebe posameznega
otroka, za katerega kandidira na razpisu, podrobneje
opredeli prijavitelj.
Pri predlogu projekta izhajamo iz delovnega mesta
spremljevalec, ki kot začetnik začne v 17. plačnem razredu in ki je po svoji naravi dela najbližje predlaganemu
novemu delovnemu mestu asistenta. Višina mesečnih
stroškov plače in povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenega asistenta je določena v Metodologiji za določitev višine stroška na enoto za zaposlitev asistenta za
delo z otroki s posebnimi potrebami v nevladnih organizacijah, številka 5442-257/2017/7, ki jo je dne 18. 9.
2017 sprejela ministrica za izobraževanje, znanost in
šport, in za 8 mesecev znaša 8.100,00 EUR oziroma
1.012,50 EUR mesečno. Prijavitelj mora zaposliti asistenta v deležu 0,75 % od polne zaposlitve ali 30 ur na
teden, kolikor imajo otroci povprečno ur pouka. V okviru
javnega razpisa bo sofinancirana zaposlitev asistenta za
obdobje od 1. decembra 2017 do 31. julija 2018 (največ
8 mesecev), pri čemer mora prijavitelj sam zagotoviti
sredstva za plačo in druge prejemke še za en mesec
ter pripadajočo odpravnino. Posamezni izbrani prijavitelj
bo z asistentom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisa-
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nem projektnem delovnem mestu za čas 8 mesecev, za
delovni čas v deležu 0,75 od polne zaposlitve (30 ur na
teden), in sicer v obdobju od 1. 12. 2017 do 31. 7. 2018,
skladno s pogoji javnega razpisa pa bo po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu sklenil
novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj 1 mesec.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis kandidira
z več prijavami, tako da za vsako prijavo odda ločeno
vlogo.
Prijavitelj v času objave javnega razpisa objavi prosto projektno delovno mesto z odložnim pogojem, da bo
delovno razmerje sklenjeno, če bo prijavitelj izbran na
javnem razpisu.
V okviru javnega razpisa bodo izbrani prijavitelji,
ki imajo v skladu z 2.5. točko razpisa izbranega ustreznega kandidata za asistenta in imajo izkušnje pri delu
z otroki s posebnimi potrebami, pri čemer en in isti kandidat za asistenta ne sme nastopati v več prijavah.
Če en kandidat nastopa v več vlogah, se bo upoštevala prva prispela vloga na ministrstvo glede na datum
in uro, druge kasnejše vloge bodo zavržene.
Če izbrani kandidat kadarkoli odstopi od kandidature, ne sklene pogodbe o zaposlitvi ali prekine delovno
razmerje, je prijavitelj dolžan o tem obvestiti ministrstvo
in v roku treh delovnih dni od dneva, ko je obvestil ministrstvo, objaviti novo prosto projektno delovno mesto.
V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi pred
iztekom pogodbeno dogovorjenega obdobja sofinanciranja zaposlitve lahko izbrani prijavitelj zaposli drugo
osebo, ki izpolnjuje pogoje javnega razpisa. Izbranemu
prijavitelju sredstev ni potrebno vračati v primeru, ko
izbrani kandidat za asistenta od pogodbe o zaposlitvi
odstopi iz upravičenih razlogov oziroma prekinitev pogodbe o zaposlitvi ni krivda izbranega prijavitelja.

3.1. Obvezni pogoji
Prijavitelj, ki kandidira na javni razpis, mora izpolnjevati vse spodaj navedene obvezne pogoje.
1

2
3
4
5

6

Pogoji
je nevladna organizacija

ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali
lokalnega proračuna
ni prejel niti ni v postopku za pridobitev drugih javnih sredstev
financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki
so predmet tega javnega razpisa,
ima poravnane vse davke in prispevke,
je pred prijavo v skladu z veljavno delovno zakonodajo oziroma
zakonodajo s področja zaposlovanja objavil prosto projektno
delovno mesto asistenta za delo z otroki s posebnimi potrebami
in opravil izbirni postopek, pri čemer je v dokumentacijo o objavi
prostega projektnega delovnega mesta vnesel razvezni pogoj,
da se zaposlitev ustreznega delavca na projektnem delovnem
mestu izvede le v primeru, da je delodajalec na predmetnem
javnem razpisu izbran – pogodba o zaposlitvi z izbranim
kandidatom se sklene šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja
oziroma delodajalca na predmetnem javnem razpisu
se zavezuje, da bo po izteku pogodbe o zaposlitvi na
projektnem delovnem mestu z asistentom sklenil delovno
razmerje s trajanjem vsaj do 31. 8. 2018

Dokazila
– dokazilo o vpisu v ustrezen register (društev,
zveze društev, ustanov, sodni register oziroma
v drug register nevladnih organizacij)
– izpis AJPES*
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– pogoji se bodo preverili v aplikaciji Erar
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– potrdilo Finančne uprave RS o plačanih
obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni**

– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– dokazilo Zavoda RS za zaposlovanje
o statusu brezposelne osebe ali izpis Zavoda
RS za zdravstveno zavarovanje, da oseba ni
v delovnem razmerju

– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

* Če prijavitelj ne bo predložil dokazila o vpisu v register oziroma izpisa AJPES, ga bo ministrstvo pridobilo iz
uradnih evidenc
**Če prijavitelj ne bo predložil dokazila FURS-a, ga bo ministrstvo pridobilo iz uradnih evidenc.
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V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev kateregakoli prijavitelja lahko ministrstvo zahteva dodatna
pojasnila ali dokazila.
3.2. Ostali pogoji
1.
2.
3.
4.

Pogoji
Projekt je skladen s cilji/rezultati na ravni prednostne osi in prednostne
naložbe.
Izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin.
Upravičenec izkazuje ustreznost in sposobnost, saj ima reference na
področju dela z otroki s posebnimi potrebami v zadnjih petih letih
Projekt izkazuje realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora
(predlog projekta upošteva aktivnosti v časovnem in finančnem okviru,
določenim s tem razpisom in razpisno dokumentacijo).

goje

Dokazila
Prijavnica: točka 3.1.
Prijavnica: točka 3.2.
Prijavnica: točka 3.3.
– Prijavnica: točka 3.4.
– Finančni načrt (predizpolnjen)

4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo po-

Formalno popolne prijave, ki izpolnjujejo vse pogoje, bo komisija za izvedbo javnega razpisa presodila po
merilih za ocenjevanje prijav.
Postopek ocenjevanja posameznih prijav bo izveden po naslednjih merilih:
Merilo

Vrednotenje

1. VKLJUČEVANJE KLJUČNIH DELEŽNIKOV IN CILJNIH SKUPIN
1.1. Opis del in nalog asistenta za
Opredeljene so konkretne naloge za delo z otroki
delo z otroki s posebnimi potrebami s posebnimi potrebami glede na opravljeno
Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel analizo dela z otroki s posebnimi potrebami pri
0 točk, bo zavrnjen.
prijavitelju.
1.2. Izkušnje kandidata za asistenta Reference kandidata za zaposlitev na delovno
za delo z otroki s posebnimi
mesto asistenta s posebnimi potrebami (izkušnje
potrebami
pri delu z otroki s posebnimi potrebami v družini,
v okviru delovne prakse, prostovoljstva,
študentskega dela, delovne in druge izkušnje).
2. INOVATIVNOST OZIROMA NADGRAJEVANJE OBSTOJEČIH UKREPOV
Načrt usposabljanja asistenta na
Navedite in opišite aktivnosti, s katerimi bo mladi
delovnem mestu
brezposelni kandidat pridobil kompetence, ki
bodo povečale možnosti zaposlitve po izteku
projekta.
3. PRISPEVANJE K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU
Sedež prijavitelja glede na območje KRVS
Pomurska
stopnje registrirane brezposelnosti
Podravska
mladih od 25–29 let
Zasavska
Savinjska
Koroška
Posavska
Jugovzhodna Slovenija
Primorsko-notranjska
KRZS
Osrednjeslovenska
Goriška
Obalno-kraška
Gorenjska
Število točk – SKUPAJ
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice
pomeni skupno število točk posamezne prijave, največje
možno skupno število točk je 46 točk.

Točke

Največje
možno število
točk
24
16 – povsem ustrezno
12 – v večji meri ustrezno
8 – v srednji meri ustrezno
4 – v manjši meri ustrezno
0 – povsem neustrezno
8 – štiri ali več referenc
6 – tri reference
4 – dve referenci
2 – ena referenca
0 – nima referenc
16
16 – povsem ustrezno
12 – v večji meri ustrezno
8 – v srednji meri ustrezno
4 – v manjši meri ustrezno
0 – povsem neustrezno
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
46

2569

Stran

2570 /

Št.

59 / 27. 10. 2017

Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila po dva člana strokovne komisije. Če se bosta oceni razlikovali za
10 točk ali več, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec, član
strokovne komisije. Ocena se bo oblikovala na podlagi
povprečja najbližjih dveh ocen.
Na podlagi meril bo izbrano tolikšno število prijaviteljev z najvišjim številom točk v KRVS, ki bodo v projekte vključili skupno 14 posameznikov iz ciljne skupine
in tolikšno število prijaviteljev, ki bodo zbrali največje
število točk v KRZS, ki bodo v projekte vključili skupno
26 posameznikov iz ciljne skupine.
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na
zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več
vlog, bo izbran tisti prijavitelj, ki s prijavo doseže večje
število točk pod merilom »Vključevanje ključnih deležnikov in ciljnih skupin«. Če dosegajo prijavitelji tudi
pod merilom »Vključevanje ključnih deležnikov in ciljnih
skupin« enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje
število točk pod merilom »Prispevanje k uravnoteženemu regionalnemu razvoju«. V primeru, da je število
še vedno enako, o izbiri odloči žreb. Podrobnejši opis
postopka izvedbe žreba je naveden v 25. točki tega
razpisa.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis znaša 324.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih
območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– v proračunskem letu 2017: 97.200,00 EUR, od
tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija
34.020,00 EUR, od tega:
– 27.216,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 6.804,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba
(20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
63.180,00 EUR,
– 50.544,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 12.636,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba
(20,00 %),
– v proračunskem letu 2018: 226.800,00 EUR, od
tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija
79.380,00 EUR,
– 63.504,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 15.876,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba
(20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
147.420,00 EUR
– 117.936,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 29.484,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba
(20,00 %).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom
ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti ministrstva.
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6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške
(datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga),
nastale od 1. 12. 2017 do 31. 7. 2018.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od
1. 12. 2017 do 5. 9. 2018.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša
zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na
podlagi soglasja organa upravljanja.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
1. Javni razpis za izbor projektov Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom
sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi
potrebami 2,
2. Obrazec za oddajo vloge 2,
3. Navodila za prijavo na javni razpis,
4. Prijavnica za projekt,
5. Priloge k prijavnici:
a) Finančni načrt (predizpolnjen),
b) Izjava prijavitelja o izpolnjevanju obveznih pogojev,
6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju,
7. Ocenjevalni list,
8. Seznam kazalnikov,
9. Kohezijske statistične občine,
10. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 s prilogami,
11. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020,
12. Priročnik za uporabo IS e-MA,
13. Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje
naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane
obrazce ter dokazila:
– Prijavnica za projekt (vključno s Finančnim načrtom in Izjavo prijavitelja o izpolnjevanju obveznih pogojev).
– Fotokopije dokazil asistenta (dokazilo Zavoda RS
za zaposlovanje o statusu brezposelne osebe ali izpis
Zavoda RS za zdravstveno zavarovanje, da oseba ni
v delovnem razmerju).
– Dokazilo o statusu nevladne organizacije –
točka 3.1. javnega razpisa.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je
80,00 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in
zakonodaje s področja javnih financ se financiranje ope-
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racij izvaja po principu povračil za nastale in plačane
stroške. Izjema so predplačila, poenostavljene oblike
stroškov in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na
osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali
in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.
Sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška), skladno
s pravili evropske kohezijske politike, Navodili organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020,
s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila (v nadaljevanju besedila:
navodila organa upravljanja o upravičenih stroških) in
Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_20142020/za_upravicence/navodila/ (v nadaljnjem besedilu: navodila ministrstva).
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je dne
18. 9. 2017 sprejela Metodologijo za določitev višine
stroška na enoto za zaposlitev asistenta za delo z otroki
s posebnimi potrebami v nevladnih organizacijah, številka 5442-257/2017/7. Na podlagi te metodologije standardni obseg stroškov na enoto na operaciji predstavlja
pretežno strošek dela asistenta, zaposlenega v deležu
75 % polne zaposlitve. Vrednost standardnega obsega
stroškov na enoto na mesečni ravni je 1.012,50 EUR
za asistenta. Za obdobje 8 mesecev bodo sofinancirani
upravičeni stroški za asistenta skupaj največ v višini
8.100,00 EUR.
Dokazilo o nastanku navedenega stroška za posamezni mesec je časovnica asistenta in pogodba o zaposlitvi. Upravičenci bodo strošek uveljavljali na podlagi
izstavljenega obračuna stroška na enoto in zahtevka
za izplačilo s prilogami. Način uveljavljanja upravičenih
stroškov je podrobneje naveden v razpisni dokumentaciji (tč. 14 Navodil za prijavo na javni razpis, navodila
ministrstva in tč. 2 navodil organa upravljanja o upravičenih stroških).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo
o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih
izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za
izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene
prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike
Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila
večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim
poračunavanjem vsakega posameznega predplačila
v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo
z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila
skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila
iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranjem določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje opera-
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cije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme
presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki
ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec
lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za
prihodnje obdobje določeno s pogodbo o sofinanciranju.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor
so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz
Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem
obdobju 2014–2020.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115.
in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili
organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU)
št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom
Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu in spremljanja ter evidentiranja projekta
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne
originalne dokumentacije, vezane na projekt ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in
nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh
dokumentov o izdatkih projekta v obdobju dveh let od
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije
bo upravičenec po končanem projektu pisno obveščen
s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo
sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za
vse transakcije v zvezi s projektom in za vsak projekt posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled
nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi
knjig za projekt na ločenem stroškovnem mestu ali po
ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne
more ločeno izpisati evidenc samo za posamezen projekt. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja
knjig za projekt voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi
se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na projekt, razen v primeru poenostavljenih oblik
nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem
stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev,
ni potrebno evidentirati na stroškovnem mestu operacije
(računovodski kodi).
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o projektu nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
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lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine
in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju
samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem.
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati
ministrstvo o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih
preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013
za programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenimi na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami Evropske komisije
za določanje finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih, objavljenih na:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernicami
o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006, objavljenih na spletni
strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega
popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov,
upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide,
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje
aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in
8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Upravičenec bo moral cilje projekta uresničevati
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela
onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06
– UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl.
US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso
javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti,
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi
in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko
domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje
takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje
osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013.
19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in
prikazovati neto prihodke projekta skladno s 65. členom
Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu
ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen
ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri
izvajanju projekta ustvarili neto prihodki, bo treba za
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja projekta, pa
je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj
se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi
zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem projekta, je upravičenec dolžan
poročati sproti, med izvajanjem operacije.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov projekta
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžan spremljati in
ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in
kazalnikov operacije, vključno s podatki po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih
bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni
dokumentaciji (tč. 17 Navodil za prijavo na javni razpis).
21. Omejitve glede sprememb projekta v skladu
z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projekta ali izvrševanja projekta prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se
ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi
dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti
znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne
podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih
bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi
lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev
ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem
razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine
ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi
od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do
dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posameznega projekta ali, da je višina sofinanciranja
projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi
lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma
so bila odobrena, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno
uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Re-
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publike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno,
se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 13. 11.
2017.
Vloga z zahtevano vsebino mora biti predložena
v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci
in v enem elektronskem izvodu (npr. na CD-ju ali USB
ključku), v zapečateni ovojnici, opremljena z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Spodbujanje
zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov
z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki
s posebnimi potrebam 2«, z navedbo polnega naziva in
naslova pošiljatelja in prispeti na naslov: Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16,
1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki ali ob odsotnosti elektronske oblike se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali
obrazec »Obrazec za oddajo vloge 2«, ki je del razpisne
dokumentacije ali lastnoročno napisani obvezni podatki
iz prejšnjega odstavka.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo,
v določenem roku prispele v vložišče ministrstva. Če se
vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je ministrstvo prejelo vlogo, šteje dan oddaje na pošto.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje ministrica za
izobraževanje, znanost in šport ali od nje pooblaščena
oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih
ministrstva potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti
članov komisije. Vloge se bodo v prostorih Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport odpirale dne 14. 11.
2017. Pri odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost
vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti tako, kot je določeno v 8. točki razpisa.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
V primeru, da bo o izbiri odločal žreb, mu lahko prisostvujejo tudi prijavitelji, o katerih se bo odločalo o pravici do sofinanciranja, in bodo o tem pisno obveščeni.
Komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predsednik komisije izmed članov komisije.
Žrebanje se opravi v prostorih ministrstva. Evidenčne
številke prijav se izpiše na prepognjene listke, ki se jih
zapre v škatlo. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz
škatle in javno pove izžrebano evidenčno številko vloge
ter izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se
napravi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in prijavitelji,
če so prisotni.
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Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 24. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih
zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu
s pozivom za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz javnega razpisa,
– tistih prijaviteljev, ki bodo pri podmerilu 1.1. v točki 4 javnega razpisa prejeli 0 točk,
– ki bodo v primeru, če bo v posamezni kohezijski
regiji prijav več od razpisanega števila prostih delovnih
mest, po številu točk uvrščene na nižje mesto na prednostnem vrstnem redu, ki več ne omogoča izbora projekta.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na
podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni
razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in navodila ministrstva, ki
jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju
projekta, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva
k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. V tem primeru se ostanek sredstev lahko dodeli prijavitelju, ki bi na podlagi
doseženega števila točk bil na predlog komisije naslednji
upravičen do dodelitve sredstev v okviru iste kohezijske
regije v skladu s tem javnim razpisom. V primeru, da
ima več prijaviteljev enako število točk, se lahko izvede
ponovni žreb v skladu s to točko javnega razpisa.
Če se je projekt začel izvajati pred oddajo vloge
na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju
in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se
prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja,
pomembna za projekt, tudi za obdobje pred opravljenim
izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije.
27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete
na elektronski naslov urska.pancur@gov.si ali pokličete
Urško Pančur (tel. 01/478-46-75).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 5321-4/2017/2

Ob-3315/17

Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije
s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in
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76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06 in 32/16) Urad
Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in
po svetu objavlja
javni razpis
za razpisno področje A v letu 2018: finančna
podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti
v zamejstvu
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev:
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu,
Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Urad).
2) Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa za razpisno področje A v
letu 2018: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni
skupnosti v zamejstvu (v nadaljevanju: javnega razpisa)
je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih
državah in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.
Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter
kulturne identitete Slovencev v zamejstvu,
2. medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,
3. delovanje in povezovanje na področju mladih in
za mlade ali na področju, gospodarstva ali znanosti ali
izobraževanja,
4. vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev
v zamejstvu,
5. medijska pojavnost na portalu Slovenci.si.
3) Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja in projektov, ki
izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.
4) Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko
prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor
tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu.
5) Pomen izrazov
Redna dejavnost organizacije so lastne redne naloge in operativne aktivnosti, ki jih prosilec izvaja vsako
leto, skozi celo leto in predstavljajo njegovo kontinuirano
organiziranost.
Projekt je ekonomsko neodvisen niz medsebojnih
povezanih lastnih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo
celoto in pri katerih se za doseganje ciljev projekta uporabljajo različni viri (finančni, človeški itd.).
Projekt je začasnega značaja in njegov cilj je doseganje enkratnega rezultata z namenom trajnostnega
učinka. Začasen značaj pomeni, da ima vsak projekt
omejeno časovno dobo, trajanje je določeno z datumom
začetka in konca, enkraten rezultat pa pomeni, da ga je
zaradi njegovih posebnosti mogoče razlikovati od podobnih projektov ter od običajnih rednih nalog oziroma
aktivnosti.
Vsebine redne dejavnosti ni možno prijaviti v okviru
projekta.
Krovne organizacije so tiste reprezentativne organizacije narodne skupnosti, ki povezujejo registrirane
organizacije in društva slovenske skupnosti in ki delujejo vsaj deset let na celotnem tradicionalnem ozemlju
poselitve.
6) Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno dejavnostjo
prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali
duhovno dobrobit pripadnikov slovenskega naroda zu-
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naj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in krepitev
njihove slovenske identitete;
– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično
domovino Republiko Slovenijo;
– da spoštuje postopke in obveznosti v zvezi z rabo
proračunskih sredstev Republike Slovenije.
7) Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore, so:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj
posamezne slovenske skupnosti;
– obseg in kakovost delovanja;
– velikost in razvejanost strukture;
– načrti delovanja;
– dejanski stroški in potrebe;
– nujnost zadev;
– simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega
delovanja ali materialnega pričevanja;
– višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme iz
drugih virov.
Strokovna komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka.
Posamezne vloge so lahko pred dokončno odločitvijo strokovne komisije glede sofinanciranja usklajene
tudi z drugimi državnimi institucijami.
8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih
skupnosti v sosednjih državah v letu 2018 znaša
6.100.000 EUR. Od tega bo okvirno 80 % namenjeno
sofinanciranju rednega delovanja in 20 % za sofinanciranju projektov. Višina sredstev se lahko v skladu
s sprejetim Proračunom Republike Slovenije za leto
2018 ustrezno spremeni.
Sredstva, dodeljena za leto 2018, morajo biti porabljena v letu 2018.
9) Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila ter vzorca pogodbe in vsebinskega in finančnega
poročila) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu http://www.
uszs.gov.si.
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko
dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence
v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana,
tel. 01/230-80-00 (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh
diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih ur.
10) Način prijave
Prosilci vloge posredujejo na spodaj navedena
sprejemna mesta.
Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem svoje
vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (ZSO),
Gabelsbergerstrasse 5/2, A-9020 Klagenfurt/Celovec,
Avstrija.
Prosilci s sedežem na avstrijskem Štajerskem svoje
vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Prosilci iz Republike Hrvaške svoje vloge pošljejo
oziroma osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih
društev na Hrvaškem, Masarykova 13/I, 10000 Zagreb,
Hrvaška.
Prosilci iz Republike Italije svoje vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Slovenske kulturno gospodarske zveze (SKGZ), Via/ulica S. Francesco
20 I-34133 Trieste/Trst, Italija.
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Prosilci iz Republike Madžarske svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Zveze Slovencev
na Madžarskem, Gárdonyi u. 1, 9970 Monošter/ Szentgotthárd, Madžarska.
Prosilci iz Republike Slovenije svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na Urad Vlade RS za
Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000
Ljubljana, Slovenija.
Krovne organizacije iz zamejstva (Zveza slovenskih
organizacij na Koroškem, Narodni svet koroških Slovencev, Skupnost koroških Slovencev in Slovenk, Svet
slovenskih organizacij, Slovenska kulturno-gospodarska
zveza, Zveza slovenskih društev na Hrvaškem, Zveza
Slovencev na Madžarskem) svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence
v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Vloga mora biti obvezno posredovana na prijavnem
obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na razpis –
Slovenci v zamejstvu 2018«
– polni naslov sprejemnega mesta (sedež krovne
organizacije/Urada), kot je navedeno zgoraj
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani
ovojnice.
Vloge, ki ne bodo podane v skladu z napisanim, ne
bodo uvrščene v nadaljnji postopek.
11) Trajanje javnega razpisa
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na
pošti do vključno 1. 12. 2017 oziroma do tega dne ni
bila do 15. ure osebno predložena na zgoraj navedenih
sprejemnih mestih.
Prepozno oddane vloge se ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
12) Odpiranje vlog
Posebne komisije za odpiranje bodo pričele z odpiranjem vlog najkasneje 5. 12. 2017.
Odpiranje vlog ni javno.
13) Posredovanje usklajenega mnenja krovnih organizacij
Komisije za odpiranje vlog iz zamejstva pripravijo
vsebinski povzetek vlog in pridobijo usklajeno mnenje
krovnih organizacij o vlogah prosilcev ter vse skupaj
posredujejo strokovni razpisni komisiji urada.
Rok za posredovanje usklajenih mnenj krovnih organizacij iz zamejstva je najkasneje 21. 12. 2017.
14) Ocenjevanje vlog
Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in
popolne vloge na v razpisni dokumentaciji predpisanih
obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija javnega razpisa.
Prijave rednega delovanja oziroma projektov, ki ne
bodo izpolnjevale omenjenih pogojev, bodo zavrnjene.
Prijave rednega delovanja oziroma projektov, ki ne
bodo izpolnjevale namena in vsaj enega izmed ciljev
razpisa, bodo zavrnjene.
Strokovna komisija bo pričela z ocenjevanjem neposredno po odprtju vseh prispelih vlog.
15) Obveščanje o izidu javnega razpisa: odločbe
bodo izdane najkasneje do 9. 2. 2018.
16) Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in
informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence
v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro,
tel. 01/230-80-00, faks 01/230-80-17 ter po elektronski
pošti na naslovu urad.slovenci@gov.si.
Urad Vlade Republike Slovenije
za Slovence v zamejstvu in po svetu
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Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije
s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06,
76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06 in 32/16) Urad
Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in
po svetu objavlja
javni razpis
za razpisno področje B v letu 2018: finančna
podpora Slovencem po svetu
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev:
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Urad).
2) Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa za razpisno področje B v
letu 2018: finančna podpora Slovencem po svetu (v nadaljevanju: javni razpis) je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.1
Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter
kulturne identitete Slovencev po svetu,
2. medsebojno povezovanje ter povezovanje
skupnosti z Republiko Slovenijo,
3. delovanje in povezovanje na področju mladih in
za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali
izobraževanja,
4. vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev po
svetu,
5. medijska pojavnost na portalu Slovenci.si.
3) Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja/programa in
projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.
4) Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko
prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor
tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.
5) Pomen izrazov
Redno delovanje/program organizacije so redne
naloge in operativne aktivnosti, ki jih prosilec izvaja
vsako leto, skozi celo leto in predstavljajo njegovo kontinuirano delovanje.
Projekt je ekonomsko neodvisen niz medsebojno
povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto
in pri katerih se za doseganje ciljev projekta uporabljajo
različni viri (finančni, človeški itd.).
Projekt je začasnega značaja in njegov cilj je doseganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni,
da ima vsak projekt omejeno časovno dobo, trajanje je
določeno z datumom začetka in konca. Enkraten rezultat pomeni, da ga je zaradi njegovih posebnosti mogoče
razlikovati od podobnih projektov in običajnih rednih
nalog oziroma aktivnosti.
Vsebine redne dejavnosti ni možno hkrati prijaviti
tudi v okviru posameznega projekta.
6) Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno dejavnostjo
prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali
1
Slovenci, ki živijo po svetu, so slovenske skupnosti in
posamezniki, ki ne živijo in delujejo na območju poselitve
slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah oziroma
v zamejstvu.
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duhovno dobrobit pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in krepitev
njihove slovenske identitete;
– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično
domovino Republiko Slovenijo;
– da spoštuje postopke in obveznosti v zvezi z rabo
proračunskih sredstev Republike Slovenije.
7) Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore, so:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj
posamezne slovenske skupnosti;
– obseg in kakovost delovanja;
– velikost in razvejanost strukture;
– načrti delovanja;
– dejanski stroški in potrebe;
– nujnost zadev;
– simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega
delovanja ali materialnega pričevanja;
– višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme iz
drugih virov.
Strokovna komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka. Pred dokončno odločitvijo strokovne
komisije pa se lahko pridobijo dodatne informacije glede
sofinanciranja posamezne vloge tudi s strani drugih državnih institucij.
8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov Slovencev po svetu v letu 2018 znaša 800.000 EUR. Višina sredstev se lahko v skladu
s sprejetim Proračunom Republike Slovenije za leto
2018 ustrezno spremeni.
Sredstva, dodeljena za leto 2018, morajo biti porabljena v letu 2018.
9) Predvidena višina dodeljenih sredstev: višina dodeljenih sredstev se določi glede na omejitve po posameznih kategorijah in na podlagi meril. Omejitve po posameznih kategorijah so navedene v razpisni dokumentaciji.
Merila so ovrednotena s točkami kot izhaja iz ocenjevalnega lista, ki je dostopen v razpisni dokumentaciji.
10) Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za prijavo,
pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila ter
vzorca ocenjevalnega lista in pogodbe) je na razpolago
na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu http://www.uszs.gov.si.
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko
dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence
v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/230-80-00 (vsak dan med 9. in 14. uro)
in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih ur.
11) Način prijave
Vloga mora biti obvezno posredovana na prijavnem
obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na razpis B –
Slovenci po svetu 2018«,
– polni naslov Urada, kot je naveden zgoraj,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani
ovojnice.
Vloge, ki ne bodo podane v skladu z napisanim, ne
bodo uvrščene v nadaljnji postopek.
12) Trajanje javnega razpisa
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na
pošti do vključno 4. 12. 2017 oziroma do tega dne ni bila
do 15. ure osebno predložena v tajništvu Urada.
Prepozno oddane vloge se ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
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13) Odpiranje vlog
Posebna komisija za odpiranje bo pričela z odpiranjem vlog 5. 12. 2017.
Odpiranje vlog ni javno.
14) Ocenjevanje vlog
Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in
popolne vloge na v razpisni dokumentaciji predpisanih
obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija javnega razpisa.
Prijave rednega delovanja oziroma projektov, ki ne
bodo izpolnjevale namena in vsaj enega izmed ciljev
razpisa, bodo zavrnjene.
Prijave rednega delovanja oziroma projektov, ki ne
bodo izpolnjevale pogojev razpisa, bodo zavrnjene.
Strokovna komisija bo pričela z ocenjevanjem neposredno po odprtju vseh prispelih vlog.
15) Obveščanje o izidu javnega razpisa: odločbe
bodo izdane najkasneje 16. 2. 2018.
16) Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in
informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence
v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro,
tel. 01/230-80-00, faks 01/230-80-17 oziroma po elektronski pošti na naslovu urad.slovenci@gov.si.
Urad Vlade Republike Slovenije
za Slovence v zamejstvu in po svetu
Št. 430-65/2017-1/jzu

Ob-3299/17

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
(v nadaljevanju: Sklad KZG RS) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
parc. št. 136, v izmeri 2954 m2, k.o. 335 – Loperšice, do 3/100, predmetna nepremičnina je po planu
občine opredeljena delno kot območje stavbnih zemljišč
in delno kot območje kmetijskih zemljišč. Na zemljišče
s parc. št. *13, k.o. 335 – Loperšice stoji objekt, ki delno
posega na parc. št. 136, k.o. 335 – Loperšice. Izklicna
cena za nepremičnino skupno znaša 642,70 EUR, in
sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno
kot stavbno zemljišče znaša 124,00 EUR (z 22 % DDV)
oziroma 101,64 EUR (brez 22 % DDV), za del nepremičnine, ki je po planu opredeljena kot kmetijsko zemljišče
pa znaša 518,70 EUR. Strošek cenitve nepremičnine
znaša 169,58 EUR (z 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 58, Ljubljana, najkasneje do 10. 11. 2017 do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup nepremičnine v k.o. Loperšice – 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. 430-65/2017 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
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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.
Nepremičnina je 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 nepremičnine,
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
druge stroške v zvezi s 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 nepremičnini, ki je predmet tega razpisa, 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 navedene nepremičnine 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 zemljišča,
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 13. 11.
2017 ob 13. uri, na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali
njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
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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. 430-63/2017-1/jzu

Ob-3300/17

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 stavbnih zemljišč
zaporedna št. 1
parc. št. 297/1, v izmeri 460 m2, k.o. 1885 – Potoška
vas, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč,
izklicna cena za nepremičnino znaša 16.836,00 EUR (v
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 192,76 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Na zemljišču s parc. št. 297/1, k.o. 1885 – Potoška vas
stojita dva objekta (stavba št. 173 in 174), ki nista last
prodajalca in nista predmet prodaje.
zaporedna št. 2
parc. št. 785/3, v izmeri 3326 m2 in parc. št. 785/4,
v izmeri 835 m2, obe k.o. 2104 – Suha, do deleža
3327/4162, osnovna namenska raba: območje stavbnih
zemljišč, izklicna cena za nepremičnini skupno znaša 137.970,77 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 %
DDV). Nepremičnini se prodajata v kompletu. Strošek
cenitve nepremičnin znaša 156,16 EUR (z vključenim
22 % DDV). Parc. št. 785/3, k.o. 2104 – Suha, do deleža
3327/4162, je obremenjena z zakupom do 31. 12. 2017.
zaporedna št. 3
parc. št. 722/18, v izmeri 141 m2, k.o. 1178 –
Rogatec, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša
3.784,44 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 134,20 EUR (z
vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena
z zakupom do 31. 12. 2017.
zaporedna št. 4
parc. št. 1438/4, v izmeri 248 m2, k.o. 2401 – Vipava, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč,
izklicna cena za nepremičnino znaša 18.153,60 EUR (v
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 142,76 EUR (z vključenim 22 % DDV).
zaporedna št. 5
parc. št. 250/16, v izmeri 28 m2, k.o. 2641 – Zagorje,
osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč,
izklicna cena za nepremičnino znaša 1.195,60 EUR (v
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 146,42 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Na zemljišču s parc. št. 250/16, k.o. 2641 – Zagorje
stoji del objekta (stavba št. 684), ki ni last prodajalca in
ni predmet prodaje.
zaporedna št. 6
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. 7
parc. št. 71, v izmeri 676 m2, k.o. 1605 – Rajndol,
osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč,
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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).
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 17. 11. 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. 430-63/2017 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.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno –
kupljeno«.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika
lahko solastnik na nepremičninah pod zaporedno številko 2 uveljavlja predkupno pravico. Prodajalec bo po
izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno
ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnin 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 nepremičnin ne bo kupil. Če solastnik ponudbe ne sprejme, bo
Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb.
V skladu z Uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki
so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10), bo
moral izbrani ponudnik za nepremičnino pod zaporedno
številko 4 pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske
enote Ministrstva za obrambo.
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, stro-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
šek 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 20. 11.
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. 303-6-0/2017/21

Ob-3345/17

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih
2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) –
»PRIZ 17-18«
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 Uredbi (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
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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
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),
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– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom EU Uredbe
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 (Uradni list RS, št. 80/16 in
33/17),
– 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 in 69/16 – popr.
in 15/17),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014 str. 1) (v nadaljevanju:
Uredba Komisije 651/2014/EU),
– Uredbe Komisije (EU) 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 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,
– Sheme državne pomoči »Programa izvajanja finančnih spodbud MSP (št. priglasitve:
BE03-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 7. 7.
2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020),
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS,
št. 93/15),
– Sprememb Programa dela in finančnega načrta
SPIRIT za leto 2017 in Programa dela in finančnega načrta za leto 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 SPIRIT in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 314-3-0/2016/4 z dne 9. 5. 2016,
– Pogodbe št. SPIRIT-2017,2018/PROCESNE IZBOLJŠAVE – BU, IJ o izvajanju in financiranju javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij
v letih 2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018),
sklenjena med SPIRIT in Ministrstvom za gospodarski
razvoj in tehnologijo dne 12. 7. 2017,
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo –
ZPOP-1 (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,
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi
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organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski
sklad (ODLOČITEV O PODPORI št. 3-1/2/MGRT/0 za
javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018
z dne 26. 10. 2017).
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva ter izvajalskega organa
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri
Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018)
– »PRIZ 17-18« (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi
posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva
za izvedbo javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega organa ministrstva, je Javna agencija Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 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
osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno
gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje
podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih
idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja
novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP.«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost
podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business
process management, dizajn management …) in tudi
zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.01.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti
MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva,
zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij,
tudi prek podjetniških inkubatorjev«.
V okviru javnega razpisa bomo podprli okvirno
75 podjetij.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov
svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji
izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.
2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih
območjih:
– Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija zahodna Slovenija.
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež
/ poslovno enoto / podružnico. Sedež / poslovna enota
/ podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni register.
1
http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/
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Za vsakega od prijaviteljev 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 odpoved pogodbe o sofinanciranju.
Prijavitelj ima lahko sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v kateremkoli programskem območju. Razdelitev slovenskih
občin na Kohezijski regiji vzhodna oziroma zahodna
Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls.
V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla
v kohezijski regiji, ki jo je navedel upravičenec v vlogi,
agencija odstopi od pogodbe in v primeru že izplačanih sredstev zahteva vrnitev le-teh skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na
njegov transakcijski račun do dneva nakazila v dobro
proračuna RS.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih izboljšav.
Upravičenci so podjetja: (i) ki oddajo vlogo na predmetni javni razpis (prijavitelji), (ii) ki izpolnjujejo vsa
določila predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, (iii) za katere se izda sklep o izboru in
(iv) s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.
4. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj
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).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za
kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v tč. IV.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko agencija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
4.1 Splošni pogoji za prijavitelje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj je mikro, malo ali srednje veliko podjetje ter je organiziran kot pravna ali fizična oseba,
ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba2,
samostojni podjetnik posameznik3 ali zadruga z omejeno odgovornostjo4. Prijavitelj je lahko tudi podjetje
s sedežem v katerikoli drugi državi članici EU s poslovnim naslovom podružnice v Republiki Sloveniji (v
nadaljevanju predmetnega javnega razpisa in v razpisni
dokumentaciji se tako za pravne kot fizične osebe iz
te alineje uporabljajo termini »prijavitelj« / »upravičenec« / »podjetje«). Velikost podjetja se določi v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014, ki
je dostopna na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651.
2
Gospodarska družba kot jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/06 uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US,
82/13 in 55/15, ZGD-1).
3
Samostojni podjetnik posameznik kot ga opredeljuje
ZGD-1.
4
Zadruga z omejeno odgovornostjo kot jo opredeljuje
Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo, ZZad).
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2. V kolikor je prijavitelj podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan prijave
vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice
v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do sklenitve pogodbe o sofinanciranju ustanoviti podružnico v Republiki
Sloveniji in v RS zaposlovati najmanj 2 osebi na podlagi
pogodbe o zaposlitvi, sklenjene s prijaviteljem.
3. Prijavitelj 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.
4. Prijavitelj 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 prijavitelj, ki je gospodarski sub
jekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih
vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne
oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva 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.
6. Prijavitelj 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 na dan oddaje
vloge ni bil 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).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug
v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije
651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 651/2014/EU
ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme nanašati na
sledeče izključene sektorje:
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta
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št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336,
21. 12. 2010, str. 24), razen v primeru pomoči de minimis.
10. 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.
11. 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.
12. Da za iste že povrnjene upravičene stroške in
aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni
in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev
evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
13. Prejemniki sredstev iz Javnega razpisa za
spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in
2017 »Procesni vavčer 2016/2017« niso upravičeni do
sredstev iz tega javnega razpisa.
4.2 Posebni pogoji za prijavitelje
a) prijavitelj mora imeti na lokaciji izvajanja aktivnosti operacije na zadnji dan preteklega meseca glede na
mesec oddaje vloge (v primeru podružnice podjetja iz
druge države članice EU pa ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju) na predmetni javni razpis zaposleni5 vsaj
2 osebi za polni delovni čas,
b) prijavitelj je oddal vlogo na predmetni javni razpis pred začetkom izvajanja operacije (spodbujevalni
učinek v skladu s 6. členom Uredbe 651/2014/EU),
c) v primeru uspešne kandidature na predmetni javni razpis upravičenec ne krši pravila kumulacije pomoči,
kar pomeni, da se pomoč za iste upravičene stroške
lahko komulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže
največje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se
uporablja za to pomoč,
d) v primeru uspešne kandidature na predmetni
javni razpis upravičenec ne krši pravila, da se pomoč
ne sme združevati s pomočjo dodeljeno po pravilu »de
minimis« glede na enake upravičene stroške, če bi bile
s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih
pomoči oziroma zneski državnih pomoči,
e) v primeru uspešne kandidature na predmetni javni razpis upravičenec v času trajanja pogodbe o sofinanciranju ne nastopa v vlogi zunanjega izvajalca drugim
prijaviteljem na predmetni javni razpis,
f) prijavitelj ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezan z izbranim zunanjim
izvajalcem ali svetovalcem/i,
g) prijavitelj lahko na predmetni javni razpis kandidira samo z eno vlogo v okviru posameznega odpiranja.
V kolikor na posamezno odpiranje prispe več vlog istega
prijavitelja, se obravnava le prvo prispelo vlogo, ostale
pa se zavržejo. Prijavitelju se v okviru razpisa lahko
odobri le ena vloga,
h) prijavitelj mora izvajalskemu organu v primeru izdaje sklepa o izboru v roku 8 dni od prejema poziva na podpis
pogodbe o sofinanciranju, podpisano pogodbo o sofinanci5
V skladu s 67. členom Zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT in
33/16 – PZ-F), veljajo določene pravice posebnim skupinam
zaposlenih, da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in
drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln
delovni čas. V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po predmetnem javnem razpisu šteje tudi
oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni
čas in zavarovalna osnova 005).
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ranju vrniti (poslati po pošti ali dostaviti fizično kot je opredeljeno v 13. točki javnega razpisa) na naslov izvajalskega
organa, skupaj s kopijo sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem, ki ne bo podpisana pred izdajo sklepa o izboru,
sicer odstopa od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
4.3 Zunanji izvajalci in svetovalci
V vlogi bo moral prijavitelj navesti zunanjega izvajalca
in svetovalca/e, ki bo/bodo storitev v imenu zunanjega izvajalca opravil/i. Zunanji izvajalec in svetovalec/i so dolžni
o opravljenem delu pripraviti poročilo. Zamenjava zunanjega izvajalca in svetovalca/ev v času po oddaji vloge ni
mogoča.
V okviru predmetnega javnega razpisa lahko zunanji
izvajalec (gospodarski subjekt) sodeluje z največ osmimi
upravičenci hkrati (kvota svetovanj zunanjega izvajalca).
V okviru predmetnega javnega razpisa lahko posamezni
svetovalec sodeluje z največ tremi upravičenci hkrati (kvota svetovanj svetovalca). Zunanji izvajalec in svetovalec
morata biti za potrebe izvedbe storitev procesnih izboljšav
v okviru predmetnega javnega razpisa v pogodbenem odnosu (pogodba o zaposlitvi ali podjemna pogodba), razen
v primeru, kadar je zunanji izvajalec s.p. in bo svetovanje
opravil svetovalec, ki je nosilec tega s.p.-ja (v obrazcu št. 3
»Podatki o operaciji«, se označi »s.p.«).
V ta namen bo za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa komisija tega javnega razpisa, vzpostavila
evidenco, iz katere bo razvidno, kateri zunanji izvajalci
oziroma svetovalci so navedeni v vlogah, v katerem časovnem obdobju naj bi se svetovanje opravilo in ali so bile
vloge odobrene za sofinanciranje ali ne. V primeru, da bo
komisija v postopku obravnave vloge ugotovila, da je prijavitelj v vlogi navedel zunanjega izvajalca oziroma svetovalca, ki je že zapolnil kvoto svetovanj z upravičenci, se taka
vloga v skladu z določili 12. točke predmetnega javnega
razpisa zavrne. Na kvoto svetovanj v okviru prvega odpiranja vplivajo le podatki iz tistih vlog, ki dosežejo prag 60
in več točk. Na kvoto svetovanj v okviru drugega odpiranja
vplivajo le podatki iz tistih vlog, ki dosežejo prag 60 in več
točk in podatki iz tistih vlog, ki so v okviru iz prvega roka
bile odobrene za sofinanciranje.
Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti svetovanja, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov. Svetovalec/i, ki bo/bodo v imenu
zunanjega izvajalca opravil/i svetovanja upravičencem,
bo/bodo moral/i biti v pogodbenem ali delovnem razmerju
z zunanjim izvajalcem. Vsak svetovalec mora izkazovati
izkušnje iz svetovanja s področja izboljšanja poslovnih
procesov podjetjem z vsaj 8 zaposlenimi, in sicer vsaj tri
reference od vključno 2011 leta dalje. Svetovalec bo moral
na poziv agencije organa na vpogled predložiti pogodbe,
sklenjene s podjetji, ki jih bo navedel v Obrazcu št. 4 (Reference svetovalca), in sicer za namen preverjanja resničnosti navedb v omenjenemu obrazcu. V primeru, da agencija,
organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ali
drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organ (v
nadaljevanju: nadzorni organi) po podpisu pogodbe o sofinanciranju z upravičencem ugotovi, da je svetovalec navajal neresnične podatke v Obrazcu št. 4, bo agencija odstopila od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti vsa že
prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun
do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni. Upravičenec bo moral ob oddaji zahtevka za izplačilo navesti,
kako je pri izboru zunanjega izvajalca upošteval načelo
gospodarnosti in pridobil storitev po tržni ceni ter navesti
dokazila o izboru zunanjega izvajalca (tri prejete ponudbe
med seboj nepovezanih družb in dokumentacija s katero
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izkaže preveritev tržnih cen; v primeru, da treh ponudb ni
mogoče pridobiti, mora upravičenec navesti dokumentacijo, s katero lahko izkaže, da je preveril tržne cene ter
ustrezno pojasniti, zakaj ni bilo mogoče pridobiti vsaj treh
ponudb). Postopek izbora izvajalca z vsemi zahtevanimi
dokazili bo moral upravičenec izvesti do oddaje vloge in
pri tem ustrezno uporabiti Prilogo 4 k poročilu upravičenca o izvedbi procesnih izboljšav: izbor storitve procesnih
izboljšav 2017_2018, ki je del pogodbe o sofinanciranju.
Upravičenec bo moral z zunanjim izvajalcem navedenem
v vlogi skleniti pogodbo o izvedbi storitve, ki se nanaša
na svetovalne storitve v okviru sofinancirane operacije
na predmetni javni razpis (pogodba ne sme biti sklenjena pred datumom sklepa o izboru). Upravičenec bo moral
ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju agenciji priložiti kopijo pogodbe z izbranim izvajalcem.
4.4 Pogoji za operacijo
Operacija mora biti skladna z namenom in predmetom javnega razpisa ter cilji v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno
podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim
izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem
ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti
MSP.«.
Aktivnosti operacije se morajo izvajati le na eni lokaciji
(na sedežu ali podružnici upravičenca v kohezijski regiji, ki
jo je navedel upravičenec v vlogi).
Upravičenec bo moral vzpostaviti projektno skupino
za izvajanje izboljšav poslovnih procesov, ki mora biti sestavljena iz najmanj dveh in največ osmih članov zaposlenih pri upravičencu. V projektni skupini mora sodelovati
tudi predstavnik vodstva upravičenca. Projektna skupina
se mora z izbranim/i svetovalcem/i sestajati vsaj enkrat
mesečno in o tem voditi oštevilčene zapisnike sestankov, ki bodo sestavni del kontrole operacije. Na sestankih
z izbranim/i svetovalcem/i mora biti prisotna vsaj polovica
članov projektne skupine. Pri izvajanju operacije lahko
poleg članov projektne skupine sodelujejo tudi drugi zaposleni.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način
izbora operacij
5.1 Merila za ocenjevanje vlog
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki je bila imenovana s sklepom s strani odgovorne osebe agencije (v
nadaljevanju: strokovna komisija).
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne
vloge strokovna komisija ugotovi skladnost z namenom
in predmetom javnega razpisa ter skladnost s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020«. Če ugotovi, da ne izpolnjuje vseh
pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po
merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge
pa strokovna komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Merilo
1 Število zaposlenih, ki sodelujejo pri
izvajanju operacije
2 Število področij (poslovnih funkcij) na
katere bo vplivala operacija
3 Število svetovalnih srečanj projektne
skupine s svetovalcem v obdobju
izvajanja operacije
4 Širši družbeni vpliv
SKUPAJ
Maksimalno število točk je 100.

Št. točk
40
30
20
10
100
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V skladu z Merili za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike za obdobje 2014–2020 z dne, 17. 4. 2015 za
3. prednostno os, prednostno naložbo 3.1. in specifični
cilj 3.1.2 spadajo prva tri merila v kategorijo meril »Ocena kakovosti in izvedljivosti projekta (kot npr. sposobnost
nosilcev za izvedbo projekta – človeški, materialni in
finančni viri)«, četrto merilo pa v kategorijo meril »Širši
družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene izzive itd.«.
Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v točki III razpisne dokumentacije.
V postopek ocenjevanja vlog se bodo uvrstile le
pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, ki bodo v skladu s predmetom in namenom razpisa, in ki bodo izpolnjevale
pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v razpisu.
Vsako vlogo ocenita dva člana strokovne komisije
(dve oceni na vlogo).
Preverjanje usklajenosti ocen in določanje končne
ocene:
– v primeru, da se oceni ne razlikujeta za več kot
25 točk, se končna ocena izračuna kot povprečje obeh
skupnih ocen
– v primeru, da se oceni razlikujeta za več kot
25 točk, se pridobi ocena tretjega člana strokovne komisije, končna ocena pa se izračuna kot povprečje najbližjih dveh skupnih ocen. V kolikor so ocene enako
oddaljene, se za izračun upoštevata boljši oceni.
Prag števila točk, nad katerim bo vloga razvrščena
na prednostno listo odobrenih operacij, je 60 točk.
V primeru, da končna ocena ne doseže potrebnega
najmanjšega števila točk, bo vloga zavrnjena.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo,
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij, ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na število
doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost operacije
z višjim številom točk.
V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa ali če
se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se sofinanciranje odobri naslednji vlogi glede na doseženo oceno.
Del sredstev na razpisu lahko ostane nerazporejen,
v kolikor ne zadošča za pokrivanje celotne načrtovane
vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančni
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do
sofinanciranja.
V primeru, da po končanem postopku izbora vlog in
po roku za podpis pogodb s prijavitelji izbranih operacij
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v okviru posameznega odpiranja ostane na razpolago
za naslednje odpiranje manj kot 20.000 EUR, se razpis
zapre. Agencija bo objavila zaprtje razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije.
5.2 Postopek izbora
Za sofinanciranje bodo izbrane vloge tistih prijaviteljev, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle
prag najmanj 60 točk in v vlogah navedeni zunanji izvajalec oziroma svetovalec/i, ki ne presegajo dovoljene
kvote svetovanj.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo,
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij (»zaprošena višina subvencije« iz Obrazcev št. 3),
ki so dosegle prag števila točk in pri katerih sodelujejo
zunanji izvajalci in svetovalci, ki ne presegajo dovoljene kvote svetovanj, presega razpoložljiva razpisana
sredstva Kohezijske regije Vzhodna Slovenija oziroma
Kohezijske regije Zahodna Slovenija, bodo razpoložljiva
razpisana sredstva Kohezijske regije Vzhodna Slovenija
oziroma Kohezijske regije Zahodna Slovenija razdeljena
glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost vloge z višjim številom točk. V primeru, da
bo več vlog z enakim številom točk, bodo imele prednost
tiste vloge, ki bodo prejele višje število točk pri merilu
št. 1. V kolikor bo več vlog prejelo enako št. točk pri
merilu št. 1, bodo imele prednost vloge, ki so prejele
višje št. točk pri merilu št. 2. V kolikor bo več vlog prejelo enako št. točk pri merilu št. 2, bodo imele prednost
vloge, ki so prejele višje št. točk pri merilu št. 3. V kolikor bo več vlog prejelo enako št. točk pri merilu št. 3,
bodo imele prednost vloge, ki so prejele višje št. točk pri
merilu št. 4. V kolikor bo več vlog prejelo enako št. točk
pri merilu št. 4, bodo imele prednost vloge, ki so bile
oddane prej.
V kolikor znesek pod »Zaprošena višina subvencije« v vlogi prijavitelja, ki bi imela na osnovi meril
naslednja možnost prejeti sredstva Kohezijske regije
Vzhodna Slovenija oziroma Kohezijske regije Zahodna
Slovenija in je hkrati v vlogi naveden zunanji izvajalec
in svetovalec/i, ki ne presegajo kvote svetovanj, presega razpoložljiva sredstva Kohezijske regije Vzhodna
Slovenija oziroma Kohezijske regije Zahodna Slovenija,
sredstva Kohezijske regije Vzhodna Slovenija oziroma
Kohezijske regije Zahodna Slovenija lahko ostanejo ne
razporejena.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za
izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ
do 1.500.000 EUR.

Kohezijska regija
Vzhodna Slovenija
Zahodna Slovenija

Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Sredstva slovenske udeležbe za financiranje operacije predstavljajo lastna sredstva upravičenca.
Sredstva za neupravičene stroške mora zagotoviti
upravičenec sam.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis
obsega proračunsko leto 2018, oziroma traja do porabe
sredstev.

%
67
33
100

Leto 2018
1.005.000
495.000
1.500.000
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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 sofinanciranja operacije bo določena
s pogodbo o sofinanciranju med agencijo in izbranim
prijaviteljem kot upravičencem, 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 sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost
ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja
s predlogom agencije, se šteje, da odstopa od vloge
oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
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 sofinanciranje kohezijske politike: razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah
slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za programsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija:
70 % / 30 % in za programsko območje Kohezijska regija
vzhodna Slovenija: 75 % / 25 %.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov se prične
z dnem izdaje sklepa o izboru. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali od dne izdaje sklepa
o izboru, nastali do datuma izstavitve zahtevka za sofinanciranje oziroma najkasneje do 10. 9. 2018. Javni
izdatki za nastale upravičene stroške lahko nastanejo
do 31. 12. 2018.
Financiranje po predmetnem javnem razpisu bo
potekalo skladno s pravili Evropske kohezijske politike,
shemo državnih pomoči in veljavnimi Navodili Organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.
Upravičenost sofinanciranja bo agencija preverjala v okviru presoje zahtevka za izplačilo, in sicer ob
upoštevanju vseh pravnih podlag navedenih v razpisni
dokumentaciji.
Upravičenost do izplačila subvencije upravičenci
financiranja dokazujejo z dokazili o doseženih kazalnikih/ciljih. Znesek subvencije je plačan na podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka operacije, ustrezno
potrjenega s strani upravičenca in preverjenega s strani
agencije. Agencija lahko zahteva, da upravičenec dokazuje upravičenost stroškov z ustreznimi dokazili, ki
zajemajo dokazila, ki jih je potrebno priložiti v skladu
z veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020 (dostopna na http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in ostalimi navodili agencije.
Način financiranja in poročanja bo določen s pogodbo med agencijo in upravičencem. Vzorca pogodbe
in zahtevka za izplačilo sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Upravičenec upravičene stroške uveljavlja tako, da
prek informacijskega sistema organa upravljanja »eMA«
(https://ema.arr.gov.si/ema-api/app/#/) do rokov navedenih v pogodbi o sofinanciranju posreduje e-zahtevek
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za izplačilo skupaj z zahtevanimi dokazili navedenimi
v razpisni dokumentaciji. E-zahtevek za izplačilo avtomatično kreira informacijski sistem na podlagi podatkov
in dokumentov, ki jih v informacijski sistem vnese upravičenec. V informacijski sistem mora upravičenec vnesti
vsa dokazila za dokazovanje upravičenosti uveljavljanih
stroškov in ostalo zahtevano dokumentacijo. Dostop do
informacijskega sistema je mogoč z veljavnim slovenskim digitalnim certifikatom.
Dokumentacija, ki jo bodo morali upravičenci predložiti ob uveljavljanju sofinanciranja upravičenih
stroškov, je navedena v točki I razpisne dokumentacije.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo
na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program
izvajanja finančnih spodbud MSP – pomoč za svetovanje v korist MSP«, (št. sheme: BE03-2399245-2015/I)
(v nadaljevanju shema državne pomoči) in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020 (dostopne na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Pomoč ne daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega. Pomoč upravičencem ne
omejuje možnosti izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
Omejitve v skladu z uredbo o skupinskih izjemah:
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo dodeljeno
po pravilu de minimis glede na iste upravičene stroške,
če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti
državnih pomoči.
Skupne omejitve, veljajo za de minimis pomoč in
pomoči v skladu z uredbo o skupinskih izjemah:
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja
ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih
storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega
proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji
državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim
z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev
pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi
doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih
proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih,
ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja
rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah
članicah.
10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način
financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo
skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo
državnih pomoči in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
(http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
10.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški
Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov),
pri čemer svetovalne storitve niso trajne ali občasne
dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje.
10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Agencija bo sofinancirala operacijo upravičenca
glede na doseganje zastavljenih ciljev in upravičenost
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stroškov, ki so, oziroma bodo nastali in bili plačani do
10. 9. 2018.
Obdobje izvajanja operacije pomeni obdobje od
izdaje sklepa o izboru do potrditve Priloge 3 k poročilu
o izvedenih procesnih izboljšavah upravičenca: Poročilo
izvajalca in upravičenca o izvedenih procesnih izboljšavah. V tem obdobju morajo biti izvedena svetovalna
srečanja projektne skupine s svetovalcem ter preostale
aktivnosti operacije. Obdobje izvajanja operacije ne sme
biti krajše od 120 dni.
Upravičenci bodo morali izstaviti eno vsebinsko poročilo in en zahtevek za izplačilo v obdobju, ki ni krajše
od 120 dni od datuma izdaje sklepa o izboru na predmetni javni razpis do najkasneje 10. 9. 2018.
Po 10. 9. 2018 agencija zahtevkov za izplačilo iz
naslova predmetnega javnega razpisa ne bo več sprejemala.
Če se bo operacija začela izvajati pred datumom
izdaje sklepa o izboru, ne bo upravičena do sofinanciranja. Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije kot npr.
zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov ipd., se lahko izvršijo
šele po datumu izdaje sklepa o izboru.
Upravičeni stroški se sofinancirajo na podlagi dejansko nastalih stroškov, katerih nastanek upravičenec
dokazuje skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
10.3 Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči v skladu s shemo državne pomoči je do vključno 50 % upravičenih stroškov.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne
operacije ne morejo biti nižja od 5.000,00 EUR in ne
višja od 20.000,00 EUR.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Roki za oddajo vlog so:
1. rok: 7. 12. 2017,
2. rok: 22. 2. 2018.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena
v razpisni dokumentaciji, točka IV.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija,
javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Kot
pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do vključno
z zadnjim dnem roka za oddajo vlog prispele v vložišče
agencije oziroma bodo oddane priporočeno po pošti.
Stroški priprave in oddaje vloge na predmetni javni
razpis bremenijo prijavitelja.
Agencija vlog ne bo vračala prijaviteljem, razen
v primerih, kot jih določa ta javni razpis.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici
z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis za spodbujanje
procesnih izboljšav podjetij v letih 2017–2018 (Procesne
izboljšave 2017-2018)«, in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno, ker se pričakuje veliko
število vlog in bo izvedeno v prostorih agencije najkasneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo
vlog. Informacija o številu pravočasno prispelih vlog bo
objavljena na spletnih straneh agencije: www.spiritslovenia.si.
Prejete vloge na posamezen rok za oddajo vlog bo
odprla strokovna komisija.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
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Neustrezno označene ter nepravočasno prispele
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene prijaviteljem.
Vloge, ki ne bodo oddane v zaprti in pravilno opremljeni pisemski ovojnici, bodo s sklepom zavržene ter
po pravnomočnosti sklepa praviloma6 neodprte vrnjene
pošiljatelju.
Vloge, ki bodo oddane po zadnjem roku za oddajo
vlog, bodo s sklepom zavržene ter po pravnomočnosti
sklepa praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju.
Pravilno opremljene in pravočasne vloge se bodo
odpirale po vrstnem redu oddaje vlog na pošto (datum,
ura, minuta poštnega žiga) oziroma osebno v sprejemno
pisarno agencije (datum, ura, minuta). Vloge se bodo
v vrstni red razvrstile od najzgodnejše do najkasnejše
oddane vloge. V primeru, da iz podatkov poštnega žiga
ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve na
pošto, datum pa bo razviden, se kot ura in minuta upoštevata 23:59. V primeru, da na pisemski ovojnici ne
bodo navedeni ne datum, ne ura in ne minuta predložitve na pošto, se kot datum, ura in minuta oddaje vloge
upošteva datum, ura in minuta fizičnega prejema vloge
na naslov agencije. Slednje velja tudi v primeru, če bo
datum na pisemski ovojnici neberljiv.
Odprte vloge bo komisija obravnavala po naslednjem postopku:
– vloge, ki ne bodo pripravljene v slovenskem jeziku, bodo s sklepom zavržene,
– obravnava vlog z vidika formalne popolnosti. Vloga je formalno popolna, če vsebuje izpolnjene in podpisane ter žigosane (le v primeru, ko prijavitelj pri poslovanju uporablja žig) Obrazce št. 1, 2, 2.1, 3 in 4,
– obravnava prijavitelja z vidika izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev za kandidiranje. Komisija bo
lahko pogoje preverjala v javno dostopnih in drugih
evidencah ali zahtevala dodatne obrazložitve s strani
prijavitelja. V primeru razhajanja med podatki v vlogi in
podatki v javno dostopnih evidencah, komisija upošteva
podatke iz javno dostopnih evidenc. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge. Vloga prijavitelja,
ki ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje, bo s sklepom
zavrnjena,
– obravnava vloge z vidika ustreznosti izbranega
zunanjega izvajalca in svetovalca/ev. V primeru, da
iz vloge prijavitelja ne bo razvidno, da izbrani zunanji
izvajalec in svetovalec/i izpolnjujejo določila 4.3. točke predmetnega javnega razpisa (razen v delu preverbe kvot svetovanj zunanjih izvajalcev in svetovalcev, ki
se preverijo po ocenjevanju vlog), bo vloga prijavitelja
s sklepom zavrnjena,
– obravnava vloge z vidika skladnosti s predmetom
in namenom predmetnega javnega razpisa ter s cilji
»Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«. Vloga prijavitelja,
ki ne bo skladna s predmetom in namenom predmetnega javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020«, bo s sklepom zavrnjena,
– obravnava vloge z vidika upravičenih stroškov,
intenzivnosti in zneska pomoči. V kolikor bo iz vloge
prijavitelja razvidno, da želi pridobiti subvencijo za neupravičene stroške ali da želi pridobiti previsoko intenzivnost pomoči ali previsok oziroma prenizek pričakovan
znesek pomoči (»Zaprošena višina subvencije«) ali da je
6
Neodprte pisemske ovojnice se bodo odprle v primeru, ko iz pisemske ovojnice ne bo razvidnega pošiljatelja
ali podatkov, iz katerih se sklepa, da gre za prijavo na javni
razpis.
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obdobje izvajanja operacije v neskladju z določili predmetnega javnega razpisa, bo vloga prijavitelja s sklepom
zavrnjena,
– ocenitev vloge na podlagi meril za ocenjevanje
vlog, v kolikor pri odprti vlogi niso ugotovljene nepravilnosti kot jih opredeljujejo zgornje alineje tega odstavka,
– preverba kvote svetovanj zunanjih izvajalcev in
svetovalcev iz vlog, ki so presegle prag števila točk, ki
je opredeljen v 5. točki predmetnega javnega razpisa.
Vloge se bodo v vrstni red za preverbo kvote svetovanj
zunanjih izvajalcev in svetovalcev razvrstile na podlagi
časa, ko je bila vloga oddana7 kot popolna. Prednost
imajo vloge, ki so bile kot popolne oddane prej. Vloge,
v katerih bodo navedeni zunanjih izvajalci in svetovalci,
ki so zapolnili kvoto, bodo s sklepom zavrnjene.
Komisija lahko prijavitelja kadarkoli v času obravnave vloge pisno (po pošti ali elektronski pošti) pozove
k pojasnilu informacij iz vloge. Prijavitelj mora pojasnilo
posredovati v predpisanem roku, v nasprotnem primeru
bo komisija o pomenu informacij odločala na podlagi
informacij, ki jih je prijavitelj navedel v vlogi oziroma po
prostem preudarku.
Komisija lahko prijavitelja kadarkoli v času obravnave vloge pisno (po pošti ali elektronski pošti) pozove
k posredovanju dodatnih dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi. Prijavitelj mora dokazila posredovati v predpisanem roku, v nasprotnem primeru
komisija navedb v vlogi ne bo upoštevala.
Komisija bo predvidoma v roku 10 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih
vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, 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. Predmet
dopolnitve ne bodo deli vloge, ki bi vplivali na oceno vloge po merilih določenih v predmetnem javnem razpisu8.
V kolikor bo prijavitelj vlogo dopolnil v delu, za katerega
ni bil pozvan na dopolnitev, se to obravnava kot brezpredmetno. Vloga, katero prijavitelj ne bo pravočasno
dopolnil, oziroma je ne bo dopolnil v skladu s pozivom za
dopolnitev (nepopolna vloga), bo s sklepom zavržena.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
O izboru odloči zakoniti zastopnik agencije oziroma pooblaščena oseba s sklepom na podlagi predloga
prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija. Prijavitelji
bodo o izidu predmetnega javnega razpisa obveščeni
s sklepom najkasneje v roku 60 dni (instrukcijski rok) od
izteka posameznega roka za oddajo vlog, na katerega
so oddali vlogo.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih delovnih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv
agencije pisno (po pošti ali elektronski pošti na procesneizboljsave@spiritslovenia.si) ne odzove, se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Prijavitelji
podpisano pogodbo pošljejo po pošti ali dostavijo fizično
v sprejemno pisarno agencije v času uradnih ur; šteje
se, da je bila vrnitev podpisane pogodbe opravljena pravočasno, če je bila podpisana pogodba oddana na pošto najkasneje zadnji dan roka s priporočeno pisemsko
pošiljko oziroma oddana v sprejemno pisarno agencije
v času njegovih uradnih ur najkasneje zadnji dan roka.
7
Čas oddaje popolne vloge se ugotavlja na način kot
ga opredeljuje sedmi odstavek 12. točke javnega razpisa.
8
Razen v primeru, če prijavitelj k vlogi ni priložil Obrazca št. 3.
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V nasprotnem se šteje, da je prijavitelj umaknil vlogo za
pridobitev sredstev. Sredstva se v takem primeru namenijo za sklepanje novih pogodb.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju
operacije ne bo podpisala, sklep o izboru pa se razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo agencija
odstopila od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer je upravičenec v primeru izplačil dolžan vrniti vsa že
prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski
račun do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh
od prejema sklepa agencije o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži
podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
agencije, ministrstva in na spletni strani www.eu-skladi.si. Upravičenci so dolžni po zaključku operacije, ki
je predmet sofinanciranja po predmetnega javnem razpisu, na poziv agencije, ministrstva ali organa upravljanja sodelovati pri promocijskih aktivnostih predstavitev
dobrih praks.
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.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora 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 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).
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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
moral 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, 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 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 prijavitelj 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. Prijavitelj
mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi,
bo agencija lahka domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem
iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o sofinanciranih 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.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete
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dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe
o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se
ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, lahko
agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije
ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev
na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila
v dobro proračuna RS.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije
ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti,
agencija zavrne zahtevek za izplačilo in odstopi od pogodbe o sofinanciranju.
Upravičenec je po zaključeni operaciji dolžan sodelovati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi
vse potrebne podatke, ki jih bo od njega zahtevali nadzorni organi. V primeru, da upravičenec takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko agencija
zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva
nakazila v dobro proračuna RS.
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
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
nakazila v dobro proračuna RS 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 izboru 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 nakazila v dobro
proračuna RS. Če je takšno ravnanje namerno, se bo
obravnavalo kot goljufija.
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
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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 nakazila v dobro proračuna RS.
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 zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski
račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Upravičencu
se bo vrednost financiranja po pogodbi znižala za vrednost vrnjenih zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov oziroma iz naslova preseganja
maksimalne dovoljene stopnje oziroma zneska pomoči.
V kolikor se ugotovi, da je višina sofinanciranja
operacije, da je znesek pomoči nižji pod 5.000,00 EUR,
bo agencija zavrnila zahtevek za izplačilo in odstopila
od pogodbe.
V kolikor se ugotovi, da je višina sofinanciranja
operacije, da je znesek pomoči presegla maksimalno
dovoljeno vrednost 20.000,00 EUR, bo agencija zahtevala dopolnitev zahtevka za izplačilo do navedene višine
sofinanciranja.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija, ki vsebuje (i) navodila, (ii) besedilo javnega razpisa, (iii) podrobnejšo predstavitev meril
za ocenjevanje vlog, (iv) obrazce za pripravo vloge in
(v) vzorec pogodbe s prilogami, je na voljo na spletnem
naslovu www.spiritslovenia.si ali na sedežu agencije
v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9. in
13. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje
tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve podane na
elektronski naslov procesneizboljsave@spiritslovenia.si,
s pripisom »Procesne izboljšave 2017/2018 – razpisna
dokumentacija«. Agencija ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če iz e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.
25. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in
pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega
na elektronski naslov procesneizboljsave@spiritslovenia.si. Zaprosilo naj bo označeno s »Procesne izboljšave 2017/2018 – vprašanje«. Agencija ni dolžna posredovati informacij v zvezi s predmetnim javnim razpisom,
če iz pisnega zaprosila ni razvidne zahtevane označbe.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za
oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega 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. V primeru bistvenih sprememb javnega razpisa,
bodo spremembe objavljene v Uradnem listu Republike
Slovenije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni
na spletnem naslovu 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,
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poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti
javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani www.spiritslovenia.si.
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Ob-3308/17
Na podlagi 1. člena Odredbe o razdeljevanju dela
sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (Uradni list RS, št. 84/99) objavlja javni zavod Park
Škocjanske jame, Slovenija
javni razpis
za razdelitev dela sredstev javnega zavoda Park
Škocjanske jame, Slovenija v letu 2017
I. Ime in sedež naročnika razpisa: naročnik razpisa
je javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan
št. 2, 6215 Divača.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje: pospeševanja
usklajenega razvoja parka na področju kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: projekt).
III. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev je: 15.000,00 EUR.
V skladu s 105. členom Zakona o dohodnini
(ZDoh-2) se fizičnim osebam, ki so upravičeni do dodelitve sredstev na podlagi tega javnega razpisa, obračuna
dohodnina v višini 25 %.
Upravičeni stroški so stroški materialnih investicij (npr.
opreme, strojev, gradbenih del) od oddaje vloge dalje.
IV. Namen sredstev
Dejavnosti, ki pospešujejo usklajeni razvoj parka,
so vse tiste dejavnosti, ki prispevajo k razvoju parka
in niso v nasprotju s sprejetim programom varstva in
razvoja parka.
Na področju kulturne dediščine se kot takšna dejavnost primeroma šteje: vzdrževanje in obnova kulturnih
spomenikov in druge stavbne dediščine.
V. Pogoji
Na ta javni razpis se lahko prijavi fizična ali pravna
oseba, ki:
– ima za izvedbo projekta prijavljeno oziroma registrirano ustrezno dejavnost na podlagi veljavnih predpisov ter ustrezno podlago za izvedbo projekta (lastništvo
objekta oziroma dovoljenje lastnika),
– bo sredstva uporabila za izvedbo projekta,
– ima zagotovljeno lastno financiranje izvedbe projekta v višini vsaj 30 % vrednosti celega projekta in
– izpolnjuje s tem razpisom zahtevane pogoje.
VI. Merila za izbor
Sredstva se bodo dodelila enemu upravičenemu
vlagatelju, ki bo na podlagi oddane prijavne vloge po
oceni komisije in merilih, določenih s tem razpisom,
prejel največ točk. Komisija si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega upravičenca, v kolikor nihče od vlagateljev ne doseže ocene v vrednosti vsaj 50 %.
Komisija bo upoštevala naslednje kriterije:
– trajnostna naravnanost projekta (25 %),
– prijavitelj je pravna oseba javnega prava (25 %),
– ogroženost dediščine (50 %).
VII. Vloga za prijavo in obvezne priloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in je zainteresiranim subjektom na
voljo na sedežu uprave javnega zavoda ter
– elaborat izvedbe s popisom del in skico projekta
in
– izjavo o zaprti finančni konstrukciji z dokazilom.
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Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe del pridobiti
kulturnovarstveno soglasje s strani ZVKD Nova Gorica.
VIII. Oddaja vloge: vloge za prijavo skupaj z zahtevano dokumentacijo morajo biti oddane v zaprti ovojnici
z navedbo točnega naslova prijavitelja na hrbtni strani
kuverte in napisom na hrbtni strani kuverte »Prijava na
javni razpis za razdelitev dela sredstev javnega zavoda
Park Škocjanske jame, Slovenija, v letu 2017« ter napisom na naslovni strani kuverte: »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis!«. Vlagatelji vlogo za prijavo pošljejo ali oddajo na upravi javnega zavoda Park Škocjanske jame,
Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
IX. Rok za oddajo vlog: rok za oddajo vlog je 8. 11.
2017 do 12. ure. Vloga mora prispeti v tajništvo javnega zavoda, Škocjan 2, 6215 Divača. Glede oddaje vlog
velja prejemna teorija (kot pravočasna se šteje vloga,
če je dostavljena v tajništvo javnega zavoda do izteka
razpisanega roka).
X. Obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo z odpiranjem prijav pričela po roku za
oddajo prijav.
Vlagatelj, ki bo vložil nepopolno vlogo, bo lahko
pozvan k dopolnitvi vloge.
O izidu razpisa bo Park Škocjanske jame, Slovenija
najkasneje v petinštiridesetih dneh od roka za oddajo
vlog izdal odločbe o odobritvi, zavrnitvi ali zavrženju
vloge.
Zoper odločbo je dopustna pritožba pri svetu javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija. Pritožba
se vloži v sedmih dneh na upravi javnega zavoda Park
Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača.
Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje,
da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan
roka za pritožbo.
XI. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev
Z upravičenim vlagateljem za dodelitev sredstev bo
javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev predvidoma do 30. 11. 2017.
Izplačilo se bo izvedlo po pričetku izvedbe del na
podlagi izjave upravičenca o pričetku izvedbe del. V kolikor upravičenec ne bo izkazal lastnega vložka v višini
vsaj 30 % skupne vrednosti projekta, bo javni zavod
prekinil izplačevanje sredstev oziroma zahteval vrnitev že prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila dalje.
XII. Namenska poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namensko za izvedbo projekta.
V primeru, da projekt ne bo izveden v skladu z vlogo in pogodbo, bo javni zavod prekinil izplačevanje sredstev in zahteval vrnitev že prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
XIII. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS bosta
ta javni razpis in vloga za prijavo na voljo na sedežu
javnega zavoda.
Dodatne informacije oziroma pojasnila lahko zainteresirani dobijo na upravi parka Škocjanske jame pri
Marku Požarju na tel. 05/70-82-110 in Poloni Kovačič
na tel. 05/70-82-143.
Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija
Št. 430-2111/2017-3

Ob-3303/17

Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu
v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), 219. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
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blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno
besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov mreže Mladinskih
centrov Ljubljana v obdobju 2018–2019 v Mestni
občini Ljubljana
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana, ki so v programskem
upravljanju nepridobitnih nevladnih organizacij. S podporo programom mreže Mladinskih centrov Ljubljana se
uresničuje prvi cilj Strategije Mestne občine Ljubljana
za mlade 2016–2025: »Kontinuirano povečevati število
mladih in otrok, ki v okviru mladinskih centrov aktivno,
ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas (delež otrok in
mladih, ki se vključujejo v programe za mlade v MOL,
povečevati za najmanj 5 % letno)«.
Cilj razpisa je zagotoviti stabilne pogoje za kakovostno in kontinuirano izvajanje mladinskega dela na čim
večjem območju Mestne občine Ljubljana. Z delovanjem
mreže Mladinskih centrov Ljubljana bo mladim zagotovljena dostopnost široke palete mladinskih programov,
s čimer se bodo izboljšali pogoji za njihov profesionalni
in osebni razvoj, dvig kompetenc in socialnih veščin, ter
povečale možnosti za kakovostno, raznoliko, ustvarjalno
in varno preživljanje prostega časa.
Kvantitativni cilji razpisa: podpreti največ 2 mladinska centra, ki bosta izpolnjevala kvalitativne in kvantitativne pogoje ter kriterije.
Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za mlade, ki deluje na stalni fizični lokaciji ter izvaja
program na dnevni ravni. V njem se izvajajo programi
mladinskega sektorja in mladinsko delo na lokalni ravni.
Mladinski center je prostor, ki mladim nudi kakovostno
preživljanje prostega časa in tako po vsebini kot po obliki
ustreza njihovim potrebam, željam in pričakovanjem.
Mladim omogoča:
– pogoje za socializacijo in vključevanje v aktivnosti
lokalne skupnosti,
– krepitev vseživljenjskih kompetenc skozi neformalno učenje,
– informiranost,
– aktivno participacijo in izvajanje prostovoljskih
aktivnosti,
– mobilnost in mednarodno aktivnost,
– razvoj ustvarjalnosti na različnih področjih ipd.
Navedene aktivnosti morajo biti skladne s cilji Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016–2025, ki
je dostopna na www.Ljubljana.si/mladina, kar mora biti
razvidno iz utemeljitev predlaganega programa.
Projekt je posamična aktivnost na področju mladinskega sektorja, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu
zaključena celota, njeno vsebino in celotni obseg pa je
mogoče razbrati iz prijaviteljevega opisa v prijavnem
obrazcu.
Mladi v Ljub
ljani so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stare od 15. do dopolnjenega
29. leta starosti, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se
zadržujejo na območju MOL.
Mladinsko delo predstavlja aktivnosti, namenjene
mladim, v katere se le-ti vključujejo prostovoljno in so
oblikovane tako, da spodbujajo njihov osebni in družbeni
razvoj skozi neformalno in priložnostno učenje.
Je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja
mladih in za mlade, v okviru katere se mladi na podlagi
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lastnih prizadevanj lažje vključujejo v družbo, krepijo
svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti.
Načela mladinskega dela temeljijo na aktivnem vključevanju mladih. Mladinsko delo se vedno osredotoča na
osebni in socialni razvoj mladih.
Mladi z manj priložnostmi so mladi, ki so v primerjavi s svojimi vrstniki prikrajšani zaradi socialnih in/ali
ekonomskih okoliščin, gibalne ali senzorne oviranosti,
učnih težav, kulturnih in/ali jezikovnih razlik, zdravstvenih težav ali geografskih ovir.
Prostovoljno delo, ki je predmet vrednotenja v okviru tega javnega razpisa, je tisto, ki je koristno za širšo
družbeno skupnost. Organizirano in vrednoteno je na
način, kot je opredeljen v Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki:
– so ustanovljene na podlagi enega izmed zakonov, ki opredeljujejo nepridobitnost organizacije, skladno
z opredelitvijo v I. točki razpisa,
– so registrirani na območju MOL,
– so, kolikor so bili pogodbeni partner MOL, v letu
2016 izpolnili vse pogodbene obveznosti (obvezna izjava),
– zagotavljajo, da nihče od sodelujočih pri izvedbi
programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost (obvezna izjava),
– izjavijo pod materialno in kazensko odgovornostjo, da bo, v primeru izbora, program sofinanciran le
preko predmetnega javnega razpisa MOL.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
1. razpolagajo z javno dostopnimi prostorskimi kapacitetami v velikosti najmanj 70 m²;
2. zagotavljajo odprtost najmanj 20 ur tedensko
skozi vse leto oziroma najmanj 1000 ur letno, odprtost
pa se prilagaja potrebam mladih iz določenega lokalnega okolja;
3. zagotavljajo najmanj 50 udeleženih osnovnošolcev in mladih tedensko;
4. zagotavljajo redno zaposlenega najmanj enega
strokovno usposobljenega mladinskega delavca in ustrezno strokovno kadrovsko strukturo za delo z mladimi;
5. najmanj 90 % njihovega programa bo brezplačnega;
6. izkazujejo izvajanje dejavnosti skladno z metodologijami mladinskega dela, socialnega varstva in/ali
socialne pedagogike;
7. delujejo v skladu z načeli zagotavljanja enakih
možnosti in enakega obravnavanja ne glede na spol,
etnično poreklo, spolno usmerjenost, hendikep ali drugo
osebno okoliščino;
8. imajo jasno opredeljeno ciljno skupino osnovnošolcev in mladih od 10 do 29 let ter predvidene aktivnosti
za vse starostne skupine v tem razponu;
9. izvajajo najmanj pet aktivnosti letno v sodelovanju s četrtnimi skupnostmi;
10. v mrežo Mladinskih centrov Ljubljana prispevajo najmanj 100 ur za oblikovanje skupnih programov in
aktivnosti mreže;
11. ažurno sodelujejo v informacijski bazi mreže
z vsemi informacijami o aktivnostih;
12. se obvezno udeležujejo vsakoletnih usposabljanj mladinskih delavcev v mreži;
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13. prijavitelj na lokaciji že izvaja redni in javno dostopni program, v katerega vključuje mlade, kot so opredeljeni
v 8. točki tega poglavja. Prijavitelj je v obdobju od 1. 1.
2016 do 1. 12. 2017 izvedel najmanj tri projekte na lokaciji
mladinskega centra in izkazuje redno delovanje mladinskega centra na dnevni ravni za vse starostne skupine mladih;
14. zaprošeni znesek prijavitelja za sofinanciranje
s strani MOL ne sme presegati 70 % celotne vrednosti
programa in hkrati 35.000 eur sofinanciranja letno;
15. delež prostovoljskega dela, ki ga organizacija
lahko uveljavlja, ne sme presegati 10 % deleža celotne
vrednosti programa.
V primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja katerega koli od osnovnih ali posebnih razpisnih pogojev za
kandidiranje na javnem razpisu, MOL odstopi od sofinanciranja in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva
prejetja sredstev do dneva vračila. Predmet sofinanciranja
po tem razpisu nikakor ne morejo biti deli ali celotne aktivnosti in vsebine, ki so že sofinancirane s strani MOL preko
katerega koli drugega razpisa MOL. V primeru podvajanja
posameznih programskih vsebin vloge z že sofinanciranimi
projekti ali programi istega prijavitelja s strani MOL, se te
vsebine v postopku ocenjevanja vloge zavrnejo.
IV. Merila za izbor programov
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse osnovne in posebne
pogoje iz II. in III. točke besedila javnega razpisa, bodo
ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili. Prijavitelji
lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo skupaj največ 100 točk. Ocena 0 točk pri posameznem merilu pomeni izključevalni kriterij oziroma neizpolnjevanje
meril za sofinanciranje programa.
Merila za izbor vlog so naslednja:
1. Urnik delovanja mladinskega centra
1 točka Mladinski center je odprt vsaj 5x na teden,
vsaj 20 ur tedensko in vsaj 1000 ur letno.
3 točke Mladinski center je odprt vsaj 5x na teden,
tudi ob večernih urah, vsaj 25 ur tedensko in
vsaj 1250 ur letno (vsaj 2x tedensko do vsaj
21. ure).
5 točk Mladinski center je odprt vsaj 6x na teden,
tudi ob večernih urah, vsaj 30 ur tedensko in
vsaj 1500 ur letno (vsaj 2x tedensko do vsaj
21. ure).
2. Število redno zaposlenih od leta 2018 naprej za
izvedbo programa mladinskega centra
1 točka 1 redno zaposleni v dnevnem centru.
5 točk 2 redno zaposlena s polnim delovnim časom
in polno angažiranostjo v dnevnem centru.
10 točk Več kot 2 redno zaposlena s polnim delovnim
časom in polno angažiranostjo v dnevnem
centru.
3. Usposobljenost kadra (izobrazba, reference, izkušnje pri neposrednem delu z mladimi), ki sodeluje pri
izvedbi programa mladinskega centra
0 točk

Nihče od izvajalcev ni strokovno
usposobljen za predvideno vlogo.
1 točka
Nekaj izvajalcev je usposobljenih
za predvideno vlogo.
2–5 točk Večina izvajalcev je usposobljena
za predvideno vlogo, zagotovljeno je
redno angažiranje mladinskega delavca.
6–10 točk Vsi izvajalci so popolnoma usposobljeni
za predvideno vlogo, zagotovljeno je redno
angažiranje najmanj enega mladinskega
delavca drugih usposobljenih kadrov.
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4. Reference prijavitelja – število izvedenih projektov v letih 2016 in 2017 ter stalnost delovanja na lokaciji
mladinskega centra
1–4 točke Prijavitelj je v letih 2016 in 2017 izvedel
vsaj tri projekte na lokaciji mladinskega
centra in izkazuje redno delovanje
mladinskega centra na dnevni ravni za
vse starostne skupine mladih.
2–5 točk

Prijavitelj je v letih 2016 in 2017 izvedel
vsaj pet projektov na lokaciji mladinskega
centra in vsaj eno leto izkazuje redno
programsko delovanje mladinskega centra
na dnevni ravni za vse starostne skupine
mladih.

6–10 točk Prijavitelj je v letih 2016 in 2017 izvedel
vsaj pet projektov na lokaciji mladinskega
centra in več kot dve leti izkazuje redno
programsko delovanje mladinskega centra
na dnevni ravni za vse starostne skupine
mladih.
5. Sodelovanje mladinskega centra v Mreži mladinskih centrov Ljubljana
1 točka Prijavitelj prispeva v Mrežo mladinskih
centrov Ljubljana vsaj 100 ur za oblikovanje
skupnih aktivnosti in programov mreže na
leto.
3 točke Prijavitelj prispeva v Mrežo mladinskih
centrov Ljubljana vsaj 130 ur za oblikovanje
skupnih aktivnosti in programov mreže na
leto in ponuja mreži prepoznavne skupne
vsebine.
5 točk

pisa

Prijavitelj prispeva v Mrežo mladinskih
centrov Ljubljana vsaj 150 ur za oblikovanje
skupnih aktivnosti in programov mreže na
leto in ponuja mreži inovativne vsebine,
ki bodo bistveno prispevale h kakovosti
mladinskega dela v MOL.

Vsebina programa:
6. Skladnost programa s predmetom javnega raz-

0 točk

Program ni skladen s predmetom javnega
razpisa.

1–4 točke Program je delno skladen s predmetom
javnega razpisa in slabo odgovarja na cilje
javnega razpisa.
5–7 točk

Program je skladen s predmetom javnega
razpisa in ustrezno odgovarja na cilje
javnega razpisa.

10 točk

Program je v celoti skladen s predmetom
javnega razpisa in odlično odgovarja na
cilje javnega razpisa.

7. Zagotavljanje dostopnosti programa mladim in
aktivna udeležb mladih
0 točk

Metode za vključevanje v program
niso ustrezne, aktivna udeležba mladih
v programu ni predvidena in dostopnost
v najširšem smislu je slabo opredeljena.
1–3 točke Metode za vključevanje v program
so delno ustrezne, aktivna udeležba
mladih je predvidena le v nekaterih
fazah programa, dostopnost je delno
opredeljena in zagotovljena.
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4–7 točk

Metode za vključevanje v program so
pretežno ustrezne, aktivna udeležba
mladih je predvidena v več fazah
programa, dostopnost programa mladim je
ustrezno opredeljena in zagotovljena.
8–10 točk Metode za vključevanje v program so
v celoti ustrezne, aktivna udeležba
mladih je predvidena v vseh fazah
programa, dostopnost programa je odlično
opredeljena in zagotovljena.
8. Ustreznost metod dela in predvidenih aktivnosti
programa glede na zastavljene cilje
0 točk

Metode dela ali predvidene aktivnosti ne
zagotavljajo doseganja zastavljenih ciljev.
1 točka Nekaj metod dela in predvidenih aktivnosti
zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev.
3 točke Večina metod dela in predvidenih aktivnosti
zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev.
5 točk Vse metode dela in predvidene aktivnosti
zagotavljajo doseganje zastavljenih ciljev.
9. Ustreznost načina evalvacije programa ter ustreznost kazalcev uspešnosti programa
0 točk

Neustrezen način evalvacije ali neustreznost
kazalcev.
1 točka Deloma ustrezna metoda evalvacije ali
deloma ustrezi kazalci.
3 točke Izbrana metoda evalvacije je ustrezna
oziroma postavljeni kazalci so ustrezni.
5 točk Izbrana metoda evalvacije in kazalci so
odlični.
10. Intenzivnost in smiselnost vključevanja prostovoljcev
0 točk

Sodelovanje prostovoljcev v aktivnostih
ni predvideno.
1 točka Sodelovanje prostovoljcev je predvideno,
način sodelovanja prostovoljcev je skladen
z načeli prostovoljstva.
3 točke Sodelovanje prostovoljcev je predvideno,
način sodelovanja prostovoljcev je z vidika
načel prostovoljstva pomemben del
dejavnosti mladinskega centra.
5 točk Sodelovanje prostovoljcev je predvideno,
način sodelovanja prostovoljcev je z vidika
načel prostovoljstva pomemben del
programa, njihovo delo pa je ocenjeno in
ovrednoteno v finančni konstrukciji programa
mladinskega centra.
11. Vpliv programa na lokalno okolje in povezovanje
s sorodnimi organizacijami
0 točk

Program nima vpliva na lokalno skupnost
in se ne povezuje z nobeno sorodno
organizacijo.
1 točka Program je pretežno namenjen članom
organizacije in se slabo povezuje z lokalno
skupnostjo ter s sorodnimi organizacijami.
5–7 točk Program predvideva aktivnosti, ki
omogočajo ustrezno vključevanje v lokalno
okolje, sodelovanje s četrtnimi skupnostmi,
povezovanje s sorodnimi organizacijami
in povezovanje z drugimi mladinskimi
organizacijami, ki delujejo v isti četrtni
skupnosti.
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10 točk

Program predvideva aktivnosti, ki
omogočajo odlično vključevanje v lokalno
okolje, kakovostno in inovativno sodelovanje
s četrtnimi skupnostmi, odlično povezovanje
s sorodnimi organizacijami in povezovanje
z drugimi mladinskimi organizacijami, ki
delujejo v isti četrtni skupnosti.

Finančna konstrukcija
12. Preglednost in realnost finančnega načrta
(predvideni prihodki oziroma viri financiranja in predvideni odhodki programa so jasni in konkretni)
0 točk

Program nima jasno razdelanega in realno
uresničljivega finančnega načrta.
1 točka
Program ima le delno jasno razdelan in
realno uresničljiv finančni načrt.
2–5 točk Program ima po večini jasno razdelan in
realno uresničljiv finančni načrt.
6–10 točk Program ima v celoti jasno razdelan in
realno uresničljiv finančni načrt.
13. Usklajenost vsebinskega in finančnega dela
programa
0 točk

1–2 točki

3–5 točk

Načrtovana poraba ni vsebinsko smiselno
povezana in usklajena s predstavljenim
programom, le manjši delež posameznih
postavk odhodkov odraža dejanske
stroške predvidenih aktivnosti.
Načrtovana poraba je vsebinsko smiselno
povezana in usklajena s predstavljenim
programom, večji delež posameznih
postavk odhodkov odraža dejanske
stroške predvidenih aktivnosti.
Načrtovana poraba je vsebinsko smiselno
povezana in usklajena s predstavljenim
programom, vse posamezne postavke
odhodkov odražajo dejanske
stroške predvidenih aktivnosti.

Uporaba meril
Sredstva tega javnega razpisa bodo razdeljena
med največ dva prijavitelja, ki bosta dosegla najmanj
71 točk in bosta izpolnjevala osnovne in posebne pogoje
za sofinanciranje.
Višina sofinanciranja bo odvisna od prejetih točk in
se bo določala predvidoma po naslednjem ključu:
Št.
Predviden odstotek sofinanciranja od višine
zbranih sredstev, ki jih prijavitelj pričakuje s strani
točk
Urada za mladino
71–80
60
81–94
80
95–100
100
V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena realizaciji programov mreže mladinskih centrov po tem javnem razpisu v letu 2018 znaša največ 52.500,00 EUR.
Višina sredstev za sofinanciranje večletnih programov
za leto 2019 bo odvisna od dogovorjenega obsega
programa za posamezno leto, od višine razpoložljivih
sredstev v proračunu MOL za financiranje posameznih
razpisnih področij v letu 2019, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega programa v preteklem letu in od
ocene pristojne strokovne komisije glede programskega
načrta za posamezno proračunsko leto.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne
višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva
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spremenijo v postopku sprejemanja proračuna ali rebalansa proračuna MOL za katero koli leto v časovnem
razdobju od 2018 do 2019.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2018 morajo biti porabljena v letu 2018, ne
glede na to, da bo MOL z izbranim prijaviteljem sklenila
večletno pogodbo za obdobje od 2018 do 2019. Z izbranimi izvajalci programov mladinskih centrov bo MOL za
naslednje leto sklenila dodatek k pogodbi.
VII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih programov mladinskih centrov so upravičeni, če:
– so s programom neposredno povezani, so nujno
potrebni za njegovo uspešno izvajanje in so v skladu
s cilji programa,
– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– dejansko nastanejo in izvajalec hrani dokazila
o plačilu,
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti
cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah,
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi,
– stroški za nabavo opreme, nujno povezane z izvedbo programa, ki pa ne smejo presegati 10 % celotne
zaprošene vrednosti,
– so preverljivi,
– se glasijo na prijavitelja,
– niso in ne bodo financirani s strani morebitnih
drugih sofinancerjev programa.
V zvezi z izvajanjem programov mladinskih centrov
so upravičeni naslednji stroški:
– stroški dela oseb, ki izvajajo program mladinskega centra,
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno
izvedbo programa.
Pri uveljavljanju prostovoljnega dela kot upravičenega stroška bo izvajalec poročilu priložil (za vsakega
prostovoljca posebej):
– kopijo podpisanega dogovora o prostovoljskem
delu v okviru programa mladinskega centra,
– dnevnik o opravljenih urah prostovoljnega dela.
Neupravičeni so naslednji stroški:
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov,
popravila itd.),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja
osnovne dejavnosti prijavitelja,
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni
razpis.
VIII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Prijavitelj mora vlogo za vsak program (če prijavlja
več programov) oddati na obrazcu, ki je dostopen na
spletni strani MOL (www.Ljubljana.si).
Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec z vsemi
zahtevanimi prilogami poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 1. 12. 2017. Za
pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega
dne oddane s priporočeno pošto do 24. ure.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga, da je formalno popolna, izpolnjevati
naslednje pogoje:
– izpolnjen prijavni obrazec, ki je predpisan za javni
razpis,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija,
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– poslana mora biti v roku in na način, ki je določen
v tej točki tega besedila razpisa.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo »Ne odpiraj – vloga:
JR mreža Mladinskih centrov Ljubljana« na prednji strani ovojnice. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
naziv in naslov prijavitelja. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni
kuverti z ustreznimi oznakami.
Vloge, ki ne bodo pravilno opremljene, ne bodo
poslane po pošti s priporočeno pošiljko v predpisanem
roku in na predpisan način, bodo zavržene.
IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija za izvedbo javnega razpisa ne bo javno, in se bo pričelo 6. 12. 2017.
Na odpiranju ugotavlja komisija formalno popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni
od odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vlogo v roku
5 dni dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu razpisa
Na podlagi predlogov komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na prvi stopnji s sklepi
odločila mestna uprava, o pritožbi zoper te sklepe pa
župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VIII. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil, ki jih zahteva
besedilo razpisa ter ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa,
– ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk, potrebnih za sofinanciranje,
– ki po doseženem številu točk ne bodo uvrščene
med prvi dve,
– ki jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje
ocenila kot neustrezne,
– ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere
se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo
izpolnjene,
– ki bodo v procesu ocenjevanja pri katerem koli od
izključujočih meril prejele nič točk,
– v primeru podvajanja vsebin vloge z že sofinanciranimi projekti ali programi istega prijavitelja s strani
MOL.
MOL bo vse prijavitelje vlog obvestila o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 90 dni od dne izteka roka
za predložitev vlog.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do
12. ure ali e-pošti:
– tel. 01/306-48-91, 01/306-48-92,
– e-pošta: mladina@Ljubljana.si.
Informativni dan za vse zainteresirane glede kandidiranja na razpisu bo potekal 23. 11. 2017, ob 11. uri,
v Klubu 15 v Mestni hiši, Mestni trg 1, Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
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Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu
v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), 219. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno
besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje projektov za leto 2018
in programov za obdobje od 2018 do 2020
s področja mladinskega sektorja
v Mestni občini Ljubljana
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju MOL izvajajo mladinske nepridobitne organizacije.
S podporo programom in projektom mladinskih aktivnosti, mreženju nepridobitnih organizacij in sekundarnim
preventivnim programom, se uresničuje tretje poglavje
Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025,
»3. Mladinsko delo, programi in projekti za mlade«.
Cilj razpisa je mladim na območju MOL izboljšati
pogoje za njihov profesionalni in osebni razvoj, dvig
kompetenc in socialnih veščin, ter povečati možnosti za
kakovostno, raznoliko, ustvarjalno in varno preživljanje
prostega časa. Razpis se nanaša na vse ciljne skupine
mladih, posebno pozornost pa namenja mladim z manj
priložnostmi v družbi. Drugi cilj razpisa je tudi povezovanje mladinskih nepridobitnih organizacij z namenom
spodbujanja njihovega strokovnega sodelovanja in dviga informiranosti mladih.
Kvantitativni cilji razpisa: z okvirno 100 podprtimi
programi in projekti bomo v letu 2018 dosegli najmanj
30.000 otrok in mladih ter njihovih družin v MOL. Cilj
MOL je povečanje deleža mladih, ki sodelujejo v kateri
izmed oblik neformalnega učenja.
Lokalne mladinske aktivnosti, ki so predmet tega
razpisa, so tiste prostočasne in preventivne aktivnosti,
ki so namenjene mladim na območju MOL. Izvajajo se
po metodah organiziranega neformalnega učenja in se
nanašajo na naslednja področja:
– usposabljanje ter večanje kompetenc mladih ter
krepitev njihovih socialnih veščin,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– dostop mladih do trga delovne sile in povečevanje
zaposljivosti mladih,
– zdrav in aktiven način življenja mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje
njihove ustvarjalnosti,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje.
Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota aktivnosti na področju mladinskega sektorja, ki
potekajo skozi večji del leta in zahtevajo glede trajnega
in kontinuiranega zagotavljanja določenih potreb mladih večletno sofinanciranje. Njegovo vsebino in celotni
obseg je mogoče razbrati iz prijaviteljevega v celoti
izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Je
dostopen javnosti in bo izveden v obdobju 2018–2020.
Projekt je posamična aktivnost, ki je po vsebini,
zasnovi in obsegu zaključena celota, njeno vsebino in
celotni obseg pa je mogoče razbrati iz prijaviteljevega
v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih
prilog. Je dostopen javnosti in bo izveden v letu 2018.
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Mladinske nepridobitne organizacije so tiste, ki delujejo v mladinskem sektorju in ki so ustanovljene po
enem od naslednjih zakonov: Zakonu o društvih, Zakonu
o zavodih, Zakonu o ustanovah in Zakonu o skupnosti
študentov in drugo.
Mladi v Ljub
ljani so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stare od 15. do dopolnjenega
29. leta starosti, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se
zadržujejo na območju MOL.
Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena
oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere se
mladi na podlagi lastnih prizadevanj lažje vključujejo
v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Načela mladinskega dela temeljijo na
vključevanju mladih v praktično vse faze projekta, od
načrtovanja do izvedbe in evalvacije. Mladinsko delo se
vedno osredotoča na osebni in socialni razvoj mladih.
Prostovoljno delo, ki je predmet vrednotenja v okviru tega javnega razpisa, je tisto, ki je koristno za širšo
družbeno skupnost. Organizirano in vrednoteno je na
način, kot je opredeljen v Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
Prijavitelji se lahko v okviru tega javnega razpisa prijavijo z isto vlogo le na enega izmed naslednjih
3 sklopov:
1.1. Sklop A: lokalne mladinske aktivnosti (enoletni
projekti ali triletni programi):
Lokalne mladinske aktivnosti so tiste mladinske
aktivnosti, ki se izvajajo v obliki enoletnih projektov
ali triletnih programov in so namenjene mladim, ki se
izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOL. Temeljijo na mladinskem delu. Če to prinaša
dodano vrednost projektu ali programu, lokalne mladinske aktivnosti lahko vključujejo tudi mednarodno
sodelovanje v obliki izmenjav mladih in/ali mladinskih
delavcev.
1.2. Sklop B: mreženje mladinskih nepridobitnih
organizacij v MOL (triletni programi):
Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij
v MOL je njihovo povezovanje na enem od treh vsebinskih razpisanih področij:
a) informiranje mladih in mladinskih organizacij,
b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi,
c) preventivno ulično delo z mladimi.
1.3. Sklop C: sekundarni preventivni programi za
mlade v MOL (triletni programi):
Sekundarni preventivni programi za mlade v MOL
so tisti programi, ki so namenjeni socialno ogroženim
otrokom in mladim med 6. in 18. letom starosti v njihovem domačem okolju. Izvajajo jih Centri za socialno
delo v Ljubljani.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelji lahko kandidirajo z istim programom ali
projektom le na enega od razpisanih področij.
Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki:
– so ustanovljene na podlagi enega izmed zakonov, ki opredeljujejo nepridobitnost organizacije, skladno
z opredelitvijo v I. točki razpisa,
– so registrirani na območju MOL,
– zagotavljajo, da bo najmanj 90 % udeležencev pri
programih in projektih med 15. in dopolnjenim 29. letom,
z izjemo sklopa C, kjer mora biti najmanj 90 % udeležencev med 10. in 29. letom starosti (obvezna izjava),
– so, kolikor so bili pogodbeni partner MOL, v letu
2017 izpolnili vse pogodbene obveznosti (obvezna izjava),
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– zagotavljajo, da nihče od sodelujočih pri izvedbi programa ali projekta ni evidentiran v kazenski
evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (obvezna izjava),
– zagotavljajo, da bodo projekti v celoti izvedeni
v letu 2018, programi pa v obdobju od 2018 do 2020
(obvezna izjava),
– projekt/program je lahko sofinanciran le preko
enega javnega razpisa MOL istočasno.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop A:
– zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Urada za mladino MOL za leto 2018 ne sme presegati
6.000 EUR v okviru posamezne vloge in hkrati ne več
kot 50 % celotne vrednosti projekta ali programa,
– posamezni prijavitelj se lahko prijavi z največ tremi vsebinsko različnimi projekti ali programi, v nasprotnem primeru bodo upoštevane prve tri prejete vloge,
– prijavitelji morajo vlogi obvezno priložiti Sporazum
o sodelovanju z drugimi organizacijami (obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije),
– zaradi zagotavljanja pluralnosti izvajalcev bodo
znotraj sklopa A v letu 2018 s strani Urada za mladino
MOL podprti največ trije projekti in/ali programi istega
izvajalca – vključno z večletnimi programi iz preteklih
let, ki potekajo tudi v letu 2018.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop B:
– prijavitelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih ali Zakona o zavodih,
ki pa ne izvajajo javne službe,
– prijavitelji se lahko prijavijo z največ eno vlogo
na eno izmed naslednjih vsebinskih področij mreženja:
a) informiranje mladih in mladinskih organizacij,
b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi,
c) preventivno ulično delo z mladimi,
(v nasprotnem primeru bo upoštevana prva prejeta
vloga),
– vse organizacije, članice mreže, izvajajo mladinske aktivnosti na prijavljenem vsebinskem področju,
– v mreži mora biti najmanj pet članic, od tega več
kot polovica iz nevladnega in nepridobitnega sektorja,
– članice mreže so lahko društva, zavodi, javni zavodi, fundacije, ustanove,
– prijavitelji lahko zaprosijo za največ 70 % celotne
vrednosti projekta ali programa,
– vse organizacije, članice mreže, morajo biti registrirane na območju MOL,
– prijavitelji morajo vlogi obvezno priložiti Sporazum
o sodelovanju z drugimi organizacijami (obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije).
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop C:
– prijavitelji so lahko Centri za socialno delo, ki
delujejo v MOL in so ustanovljeni po Zakonu o zavodih,
– prijavitelji lahko zaprosijo za največ 50 % celotne
vrednosti projekta,
– posamezni prijavitelj se lahko na ta sklop sofinanciranja prijavi z največ eno vlogo, v nasprotnem primeru
bo pri odpiranju upoštevana prva prejeta vloga,
– prijavitelji zagotavljajo supervizijo za izvajalce
projekta (obvezna izjava),
– prijavitelji morajo vlogi obvezno priložiti Sporazum
o sodelovanju z drugimi organizacijami (obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije).
V primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja katerega koli od osnovnih ali posebnih razpisnih pogojev
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za kandidiranje na javnem razpisu, MOL odstopi od sofinanciranja in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih
sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
IV. Merila za izbor projektov in/ali programov
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse osnovne in posebne
pogoje iz II. in III. točke besedila javnega razpisa, bodo
ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili. Prijavitelji lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo
skupaj največ 80 točk pri prijavi projekta, pri prijavi triletnega programa pa največ 95 točk. Ocena 0 točk pri
posameznem merilu pomeni izključevalni kriterij oziroma
neizpolnjevanje meril za sofinanciranje projekta oziroma
programa.
Merila za izbor vlog so naslednja:
Vsebina projekta/programa:
1. Skladnost projekta/programa s predmetom javnega razpisa
0 točk

Projekt/program ni skladen s predmetom
javnega razpisa.

1 točka

Projekt/program je delno skladen
s predmetom javnega razpisa in slabo
odgovarja na cilje javnega razpisa.

5–7 točk

Projekt/program je skladen s predmetom
javnega razpisa in ustrezno odgovarja na
cilje javnega razpisa.

10 točk

Projekt/program je v celoti skladen
s predmetom javnega razpisa in odlično
odgovarja na cilje javnega razpisa.

2. Opredelitev problematike mladih v MOL na katero odgovarja projekt
0 točk

1 točka

5–8 točk

10 točk

Prijavitelj slabo definira problematiko
mladih in/ali predlagani projekt/program
ne ponuja ustreznega odgovora in/ali
se ne razlikuje bistveno od že delujočih
programov/projektov.
Prijavitelj utemeljeno definira problematiko
mladih, vendar predlagani projekt/program
ne ponuja ustreznega odgovora na
problematiko ali se ne razlikuje bistveno
od že delujočih projektov/programov.
Prijavitelj utemeljeno definira problematiko
mladih, predlagani projekt pa ponuja
ustrezen odgovor na problematiko in
v primerjavi z obstoječimi programi
prinaša dodano vrednost.
Prijavitelj odlično definira problematiko
mladih, predlagani projekt/program pa
ponuja odličen odgovor na problematiko
in je v primerjavi z obstoječimi programi
inovativen in prinaša visoko dodano
vrednost.

3. Ustreznost strokovne usposobljenosti izvajalcev
aktivnosti (izobrazba, reference, izkušnje pri neposrednem delu z mladimi)
0 točk

Noben od izvajalcev ni strokovno
usposobljen za predvideno vlogo.

1 točka

Nekaj izvajalcev je usposobljenih
za predvideno vlogo.

3 točke

Večina izvajalcev je usposobljenih
za predvideno vlogo.

5 točk

Vsi izvajalci so popolnoma usposobljeni
za predvideno vlogo.
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4. Zagotavljanje dostopnosti programa/projekta
mladim in aktivne udeležbe mladih
0 točk

Metode za vključevanje
v projekt/program niso ustrezne, aktivna
udeležba mladih v projektu/programu
ni predvidena in dostopnost v najširšem
smislu je slabo opredeljena.

1 točka

Metode za vključevanje
v projekt/program so delno ustrezne,
aktivna udeležba mladih je predvidena
le v nekaterih fazah projekta/programa,
dostopnost je delno opredeljena in
zagotovljena.

5–8 točk

Metode za vključevanje
v projekt/program so pretežno ustrezne,
aktivna udeležba mladih je predvidena
v večini faz projekta/programa,
dostopnost projekta/programa mladim je
ustrezno opredeljena in zagotovljena.

10 točk

Metode za vključevanje
v projekt/program so v celoti ustrezne,
aktivna udeležba mladih je predvidena
v vseh fazah projekta/programa,
dostopnost projekta/programa je odlično
opredeljena in zagotovljena.

5. Ustreznost metod dela in predvidenih aktivnosti projekta/programa glede na zastavljene cilje
0 točk

Metode dela ali predvidene aktivnosti ne
zagotavljajo doseganja zastavljenih ciljev.

1 točka Nekaj metod dela in predvidenih aktivnosti
zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev.
3 točke Večina metod dela in predvidenih aktivnosti
zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev.
5 točk

Vse metode dela in predvidene aktivnosti
zagotavljajo doseganje zastavljenih ciljev.

6. Ustreznost načina evalvacije projekta/programa ter ustreznost kazalcev uspešnosti projekta
0 točk

Neustrezen način evalvacije ali
neustreznost kazalcev.

1 točka Deloma ustrezna metoda evalvacije ali
deloma ustrezi kazalci.
3 točke Izbrana metoda evalvacije je ustrezna
oziroma postavljeni kazalci so ustrezni.
5 točk

Izbrana metoda evalvacije in kazalci so
zelo ustrezni.

7. Intenzivnost in smiselnost vključevanja prostovoljcev
0 točk

Sodelovanje prostovoljcev v aktivnostih
ni predvideno.

1 točka Sodelovanje prostovoljcev je predvideno,
način sodelovanja prostovoljcev je skladen
z načeli prostovoljstva.
3 točke Sodelovanje prostovoljcev je predvideno,
način sodelovanja prostovoljcev je z vidika
načel prostovoljstva pomemben del
projekta.
5 točk

Sodelovanje prostovoljcev je predvideno,
način sodelovanja prostovoljcev je z vidika
načel prostovoljstva ključen del projekta.
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8. Vpliv projekta/programa na lokalno okolje in povezovanje s sorodnimi organizacijami

10. Usklajenost vsebinskega in finančnega dela
projekta/programa

0 točk

0 točk Načrtovana poraba ni vsebinsko smiselno
povezana in usklajena s predstavljenim
projektom/programom, le manjši delež
posameznih postavk odhodkov odraža
dejanske stroške predvidenih aktivnosti.
3 točke Načrtovana poraba je vsebinsko smiselno
povezana in usklajena s predstavljenim
projektom/programom, večji delež
posameznih postavk odhodkov odraža
dejanske stroške predvidenih aktivnosti.
5 točk Načrtovana poraba je vsebinsko smiselno
povezana in usklajena s predstavljenim
projektom/programom, vse posamezne
postavke odhodkov odražajo dejanske
stroške predvidenih aktivnosti.

1 točka

5–7 točk

10 točk

Projekt/program nima vpliva na lokalno
skupnost in se ne povezuje z nobeno
sorodno organizacijo.
Projekt/program je pretežno namenjen
članom organizacije in se slabo povezuje
z lokalno skupnostjo ter s sorodnimi
organizacijami.
Projekt/program predvideva aktivnosti,
ki omogočajo ustrezno vključevanje
v lokalno okolje in povezovanje
s sorodnimi organizacijami.
Projekt/program predvideva aktivnosti, ki
omogočajo odlično vključevanje v lokalno
okolje in odlično povezovanje s sorodnimi
organizacijami.

Finančna konstrukcija:
9. Preglednost in realnost finančnega načrta (predvideni prihodki oziroma viri financiranja in predvideni
odhodki programa so jasni in konkretni)
0 točk

Program nima jasno razdelanega in realno
uresničljivega finančnega načrta.
1 točka Program ima le delno jasno razdelan in
realno uresničljiv finančni načrt.
5 točk Program ima po večini jasno razdelan in
realno uresničljiv finančni načrt.
10 točk Program ima v celoti jasno razdelan in realno
uresničljiv finančni načrt.

11. Finančna dostopnost aktivnosti za udeležence
projekta/programa
0 točk

Aktivnosti niso brezplačne, prispevek
udeležencev pa presega 8 EUR/aktivnost.
1 točka Aktivnosti niso brezplačne, prispevek
udeležencev znaša od 2 do 8 EUR/aktivnost
in je utemeljen.
3 točke Aktivnosti niso brezplačne, prispevek
udeležencev pa je simboličen (ne presega
2 EUR/aktivnost) in utemeljen.
5 točk Vse aktivnosti so brezplačne za vse
udeležence.

Dodatni merili za sofinanciranje triletnih programov
(lokalne mladinske aktivnosti, mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL in sekundarni preventivni
programi za mlade v MOL)
12. Dostopnost programa
0 točk

5–8 točk

10 točk

SKLOP A in SKLOP C:
Iz predloga programa ne izhaja jasna opredelitev redne dostopnosti vsebin mladim, ni jasno
opredeljeno, katero ciljno skupino mladih predlog programa nagovarja.
SKLOP B:
Iz predloga programa ni jasno razvidna vloga posamezne organizacije, članice mreže in dodana
vrednost na vsebinskem področju mreženja.
SKLOP A in SKLOP C:
Programske aktivnosti so na voljo mladim redno, vsaj 8x na mesec, in ustrezno nagovarjajo ciljno
skupino mladih.
SKLOP B:
Sodelovanje med organizacijami poteka na redni ravni in predvideva izmenjavo informacij, praks in
izkušenj.
SKLOP A in SKLOP C:
Programske aktivnosti so na voljo mladim vsakodnevno, vsaj 5x na teden, in odlično nagovarjajo ciljno
skupino mladih.
SKLOP B:
Sodelovanje med organizacijami poteka na redni ravni, predvideva izmenjavo praks, vzajemno učenje
in prinaša dodano vrednost na izbranem vsebinskem področju.
13. Vizija triletnega programa
0 točk

Program ne predvideva nadgradnje v letih
2019 in 2020.
3 točke Program utemeljeno predvideva nadgradnjo
na kvalitativni ali kvantitativni ravni.
5 točk Program utemeljeno predvideva nadgradnjo
tako na kvalitativni kot na kvantitativni ravni.
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Uporaba meril:
1. Sklop A: Lokalne mladinske aktivnosti (enoletni
projekti)
Sofinancirani so lahko le projekti, ki bodo pridobili
najmanj 55 točk v okviru meril in tisti, ki bodo glede na
razpoložljiva proračunska sredstva, namenjena javnemu
razpisu, uvrščeni dovolj visoko.
Višina sofinanciranja bo odvisna od prejetih točk in
se bo določala predvidoma po naslednjem ključu:
Št. zbranih
točk
55–67
68–74
75–80

Predviden odstotek sofinanciranja
od višine sredstev, ki jih prijavitelj
pričakuje s strani Urada za mladino
50
80
100

2. Sklop A: Lokalne mladinske aktivnosti (triletni
programi)
Sklop B: Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL
Sklop C: Sekundarni preventivni programi za mlade
v MOL
Pogoji za sofinanciranje triletnega programa v letih
od 2018 do 2020 so:
1. pridobitev najmanj 62 točk v okviru skupnih meril,
2. pridobitev najmanj 10 točk v okviru dodatnih meril, ki zadevata triletne programe.
Če bo področna strokovna komisija za izbor projektov in/ali programov ugotovila, da vloga, prijavljena za večletno obdobje v sklopu A (lokalne mladinske aktivnosti), ne ustreza pogojem za sofinanciranje
v obdobju od leta 2018 do 2020, jo bo v nadaljevanju
obravnavala kot projekt, ki kandidira za sofinanciranje
v letu 2018.
Višina sofinanciranja bo odvisna od prejetih točk in
se bo določala predvidoma po naslednjem ključu:
Št. zbranih
točk
72–77
78–85
86–95

Predviden odstotek sofinanciranja
od višine sredstev, ki jih prijavitelj
pričakuje s strani Urada za mladino
50
80
100

V okviru sklopa B bo na vsakem vsebinskem področju mreženja izbran največ 1 projekt.
V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena
realizaciji projektov in/ali programov za leto 2018, znaša 450.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje
triletnih programov za leti 2019 in 2020 bo odvisna od
dogovorjenega obsega programa za posamezno leto,
od višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za
financiranje posameznih razpisnih področij v letih 2019
in 2020, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega programa v preteklem letu in od ocene pristojne strokovne
komisije glede programskega načrta za posamezno proračunsko leto.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne
višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva
spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2018.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena
sredstva za leto 2018 morajo biti porabljena v letu 2018
tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim prijaviteljem sklenila večletno pogodbo za obdobje od 2018 do 2020.
Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo MOL po letu
2018 za vsako nadaljnje leto sklenila dodatek k pogodbi.
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VII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih projektov/programov so
upravičeni, če:
– so s projektom/programom neposredno povezani, so nujno potrebni za njegovo uspešno izvajanje
in so v skladu s cilji projekta/programa,
– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– dejansko nastanejo in izvajalec hrani dokazila
o plačilu,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega
gospodarja, z načeli dobrega finančnega poslovanja,
zlasti cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah,
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi,
– morajo biti prepoznavni in preverljivi,
– niso in ne bodo financirani s strani drugih sofinancerjev projekta ali programa.
V zvezi z izvajanjem projektov/programov so
upravičeni naslednji stroški:
– stroški dela oseb, ki izvajajo projekt/program;
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno
izvedbo projekta/programa.
Neupravičeni so naslednji stroški:
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov,
pisarniške opreme itd.),
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila itd.),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja
osnovne dejavnosti prijavitelja,
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na
javni razpis.
VIII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt in/ali program posebej (če prijavlja več projektov oziroma
programov), za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu
http://erazpisisubvencije.Ljubljana.si, povezava do nje
pa tudi na spletni strani MOL (www.Ljubljana.si).
Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge
projekta in/ali programa, mora prijavitelj prijavni obrazec za vsako vlogo posebej iz aplikacije natisniti in
ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjenemu
obrazcu mora priložiti vse zahtevane priloge.
Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga
natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer
najkasneje do vključno 1. 12. 2017. Za pravočasne
bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne oddane
s priporočeno pošto do 24. ure.
Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije in izpolnjevanje vlog se nahajajo na spletnem naslovu http://erazpisisubvencije.Ljubljana.si/si/pomoc/.
Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav na
strani MOL, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, prijave ni mogoče oddati na predpisan
način, lahko prijavitelj svoje vloge v celoti izpolni v dokumentu, ki bo objavljen na spletnih straneh MOL,
in jih MOL pošlje s priporočeno pošiljko tako, kot je
opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Samo v tem
primeru bodo na tak način oddane vloge pravilne in
pravočasne in jih bo MOL upoštevala. O morebitnih
tehničnih težavah bodo prijavitelji obveščeni na spletni strani MOL.
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Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga, da je formalno popolna, izpolnjevati
naslednje pogoje:
– izpolnjen prijavni obrazec, ki je predpisan za javni
razpis s področja mladinskega sektorja,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno
razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki
tega besedila razpisa.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo »Ne odpiraj – vloga« in
navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in
naslov prijavitelja.
V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami:
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: lokalna mladinska
aktivnost«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: mreženje mladinskih
organizacij«
Sklop C: »Ne odpiraj – vloga: sekundarni preventivni program za mlade«
Vloge, ki ne bodo pravilno opremljene, ne bodo
elektronsko oddane, natisnjene in poslane po pošti s priporočeno pošiljko v predpisanem roku in na predpisan
način, bodo zavržene.
IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne komisije in
ne bo javno, se bo pričelo 7. 12. 2017. Kolikor se zaradi
velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti
dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna komisija formalno
popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije
v roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvale, da
vlogo v roku 5 dni dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področnih komisij bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava,
o pritožbi zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VIII. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil, ki jih zahteva
besedilo razpisa za posamezno razpisno področje ter
ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa za
posamezno razpisno področje,
– ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk, potrebnih za sofinanciranje,
– ki jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje
ocenila kot neustrezne,
– ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere
se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo
izpolnjene,
– ki bodo v procesu ocenjevanja pri kateremkoli od
izključujočih meril prejele 0 točk.
MOL bo vse prijavitelje vlog obvestila o izidu javnega razpisa najkasneje v roku do 90 dni od dne izteka
roka za predložitev vlog.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija za
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vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL:
http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do
12. ure ali e-pošti:
– tel. 01/306-48-91, 01/306-48-92,
– e-pošta: mladina@Ljubljana.si.
Informativni dan za vse zainteresirane glede kandidiranja na razpisu bo potekal 23. 11. 2017, ob 9. uri,
v Klubu 15 v Mestni hiši, Mestni trg 1, Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 430-1999/2017-8

Ob-3305/17

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in
81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja
Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL),
Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje preventivnih programov
na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni
občini Ljubljana za leto 2018 in/ali od leta 2018
do leta 2020
I. Namen in cilji razpisa
Namen javnega razpisa je izbira tistih preventivnih programov za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta
2020, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Ljubljana na
področju različnih vrst zasvojenosti, ki pomagajo udeležencem odkriti, krepiti in utrjevati svoje lastne vire,
so pozitivno naravnani na krepitev moči udeležencev,
poudarjajo alternativne pristope nezdravim izbiram in
opremljajo udeležence s tistimi informacijami, znanji,
veščinami, s pomočjo katerih se bodo lažje soočali in
ustrezno odzivali na različne izzive.
Cilji, ki jih ta javni razpis zasleduje, so: prispevek
k zdravju, varnosti in dobrobiti vsakega udeleženega
posameznika, spodbujanje zdravega življenjskega sloga
in dobrega počutja, krepitev osebnih in socialnih kompetenc ter samozavesti, izvajanje dokazano učinkovitih
pristopov in dobrih praks na področju preprečevanja
zasvojenosti različnih vrst.
II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predvsem
tistih preventivnih programov na področju različnih vrst
zasvojenosti, ki so v svojih temeljih naravnani h krepitvi varovalnih dejavnikov proti dejavnikom tveganja in
nezdravim oblikam vedenja. Razpis je namenjen vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe na področju univerzalne, selektivne in indicirane preventive na področju
različnih vrst zasvojenosti pri otrocih in mladostnikih in tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe na področju različnih vrst zasvojenosti za pedagoške delavce,
starše in družine na območju Mestne občine Ljubljana.
Razpisani preventivni programi so navedeni v okviru naslednjih področij in sklopov:
Preventivni programi za otroke in mladostnike
1. Sklop A – Preventivni programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih
programov na področju univerzalne preventive za cele
skupine oziroma razrede otrok in mladostnikov v MOL.
1.1 Programi socialno-emocionalnega učenja,
usmerjeni k zviševanju participacije in socialne ter ču-
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stvene kompetentnosti predšolskih, šolskih otrok in/ali
mladostnikov.
1.2 Programi medvrstniškega izobraževanja, mentorstva, pomoči, mediacije, ki jih izvajajo mladi.
1.3 Programi izvajanja vrstniške mediacije, ki jih
izvajajo javni zavodi.
1.4 Programi, usmerjeni na vsebine upravljanja
z medosebnimi odnosi in preprečevanja vrstniškega
nasilja (Bullying) in/ali nasilja v družini.
1.5 Programi izobraževanja in preprečevanja nasilja na spletnih forumih in/ali mobilnega ustrahovanja
(Cyberbullying).
1.6 Programi varne in odgovorne rabe interneta
in/ali mobilne telefonije in/ali drugih sodobnih tehnologij, s poudarkom na metodah in tehnikah uravnotežene
in omejene rabe elektronskih medijev ter spoznavanja
spletne varnosti in učenja spletne pismenosti.
1.7 Programi informiranja in osveščanja na področju igranja računalniških iger, iger na srečo, spletne
pornografije in drugih različnih vrst zasvojenosti z družabnimi omrežji.
1.8 Programi preprečevanja nastanka zasvojenosti
z alkoholom in/ali s tobakom.
1.9 Programi preprečevanja nastanka zasvojenosti
z nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi in rabo novih
psihoaktivnih snovi.
1.10 Programi preprečevanja nastanka motenj hranjenja.
2. Sklop B – Preventivni programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali
s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih
oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali
izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih
programov na področju ciljne preventive za posamezne
otroke in mladostnike, ranljive skupine otrok in mladostnikov ter otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL
2.1 Programi preprečevanja nezaključitve šolanja
(drop-out) in spodbujanje izboljšanja učnega uspeha.
2.2 Programi zmanjševanja nasilja med in/ali nad
otroki in mladostniki v družini.
2.3 Preventivni programi, namenjeni otrokom in
mladostnikom, katerih starši ali skrbniki imajo težave
v odnosu do psihoaktivnih snovi oziroma imajo težave
z družbeno sprejemljivimi oblikami vedenja.
2.4 Preventivni programi, namenjeni posameznim
otrokom in mladostnikom, kjer so že prepoznane psihosocialne in/ali zdravstvene težave zaradi rabe dovoljenih
ali nedovoljenih psihoaktivnih snovi oziroma rabe novih
psihoaktivnih snovi.
2.5 Preventivni programi, namenjeni posameznim
otrokom in mladostnikom, kjer obstoji povečano tveganje za razvoj različnih vrst zasvojenosti, s poudarkom na
prekomernem igranju računalniških iger, iger na srečo,
spletni pornografiji ter drugih vrstah zasvojenosti z družabnimi omrežji.
2.6 Preventivni programi, namenjeni ranljivim skupinam otrok in mladostnikov, otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in/ali s težavami psihosocialnega
prilagajanja.
2.7 Preventivni programi, namenjeni posameznim
ranljivim otrokom in mladostnikom /otrokom in mladostnikom, ki so se prešolali, razvezanih staršev, mladostnikom 1. letnikov srednjih šol, otrokom in mladostnikom s kroničnimi zdravstvenimi težavami idr./.
2.8 Preventivni programi izvajanja terenskega dela.
Preventivni programi izobraževanja pedagoških in
drugih delavcev v vrtcih in šolah
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3. Sklop C – Preventivni programi izobraževanja in
usposabljanja pedagoških in drugih delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim in drugim delavcem iz različnih
kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih
programov na področju univerzalne, selektivne in indicirane preventive pri otrocih in mladostnikih za pedagoške
delavce v MOL.
3.1. Preventivni programi izobraževanja in pridobivanja ustreznih znanj, veščin in usmeritev s področja
razvoja in učenja otrok z namenom zviševanja odnosne
kompetentnosti kot temelja podpore otrokovemu samospoštovanju, kot varovalnem dejavniku pred različnimi
vrstami zasvojenosti.
3.2. Programi usmerjeni v prepoznavanje in preprečevanje agresivnosti in nasilja ter potencialne radikalizacije ob vključevanju beguncev in migrantov v šolah in
vrtcih na področju MOL.
3.3 Preventivni programi izobraževanja o zasvojenosti z alkoholom in/ali s tobakom oziroma o zasvojenosti z nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi ter rabi novih
psihoaktivnih snovi pri otrocih in mladostnikih.
3.4 Programi prepoznavanja in preprečevanja nasilja in/ali usposabljanja za pomoč žrtvam nasilja in/ali
programi, usmerjeni na vsebine upravljanja z medosebnimi odnosi in preprečevanja vrstniškega nasilja (Bullying) pri otrocih in mladostnikih.
3.5 Programi izobraževanja in opismenjevanja
o spletni varnosti in zaščiti otrok in mladostnikov pri
njihovi uporabi interneta in/ali o varni in etični rabi novih
tehnologij, s poudarkom na metodah in tehnikah uravnotežene in omejene rabe elektronskih medijev ter dvigu
zavesti o dogajanju v spletnem prostoru.
3.6 Programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih in/ali mobilnega ustrahovanja v času vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli (Cyberbullying).
3.7 Programi informiranja in osveščanja na področju igranja računalniških iger, iger na srečo, spletne
pornografije in drugih različnih vrst zasvojenosti z družabnimi omrežji pri otrocih in mladostnikih.
3.8 Programi usposabljanja za sinergično komunikacijo in mediacijo ter programi prepoznavanja in svetovanja v primerih družbeno ekonomske prikrajšanosti
otrok in mladostnikov.
3.9 Programi izobraževanja o motnjah hranjenja pri
otrocih in mladostnikih.
3.10 Programi, ki so usmerjeni k zviševanju participacije in socialne kompetentnosti otrok in mladostnikov
ter seznanjajo z varovalnimi dejavniki in z dejavniki
tveganja.
3.11 Programi usposabljanja mentorjev za preventivno delo z učenci.
3.12 Preventivni programi, ki seznanjajo z dejavniki
tveganja in varovanja v vrtčevskem ali šolskem okolju
za delo z otroki s posebnimi potrebami na področju
komunikacije in socializacije ter za delo z ranljivimi skupinami otrok.
4. Sklop D – Preventivni programi izobraževanja in
usposabljanja staršev in/ali družin otrok in mladostnikov,
ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih
programov na področju univerzalne preventive pri otrocih in mladostnikih za starše in/ali družine v MOL.
4.1 Programi preprečevanja zasvojenosti s tobakom in/ali alkoholom in/ali z nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi in/ali rabi novih psihoaktivnih snovi.
4.2 Programi preprečevanja zasvojenosti z igrami
na srečo in/ali igranjem računalniških iger in/ali spletno
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pornografijo in/ali preventivni programi preprečevanja
motenj hranjenja in samopoškodovanja.
4.3 Programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih in/ali mobilnega ustrahovanja (Cyberbullying) in/ali
preventivni programi, ki so usmerjeni k dvigu zavesti
o spletni varnosti in učenju spletne pismenosti in/ali programi preprečevanja zasvojenosti z družabnimi omrežji.
4.4 Programi informiranja, prepoznavanja in preprečevanja nasilja in/ali progami prepoznavanja in preprečevanja vrstniškega nasilja (Bullying).
4.5 Programi zviševanja socialne kompetentnosti,
socialno-emocionalnega učenja, pridobivanja ustreznih
socialnih veščin, znanj in vrednostnih usmeritev za starše in družine, z namenom zviševanja starševskih kompetenc.
4.6 Programi usposabljanja za učinkovito komunikacijo in mediacijo ter reševanje konfliktov.
4.7 Preventivni programi, usmerjeni v odgovorno
potrošništvo.
4.8 Programi informiranja, izobraževanja in osveščanja o dejavnikih varovanja in tveganja za zdrav in
napreden razvoj njihovih otrok.
4.9 Programi usmerjeni v informiranje, preprečevanje agresivnosti in nasilja ter potencialne radikalizacije
ob vključevanju beguncev in migrantov v šolah in vrtcih
na področju MOL.
4.10 Preventivni programi telefonskega in e-svetovanja družinam.
5. Sklop E – Preventivni programi izobraževanja in
usposabljanja staršev in družin otrok in mladostnikov
s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami
v odnosu do psihoaktivnih snovi, ki se izvajajo v javnih
zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih
programov na področju ciljne preventive za starše in
družine posameznih otrok in mladostnikov, za starše in
družine ranljivih skupin otrok in mladostnikov ter starše
in družine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL.
5.1 Preventivni programi za starše in družine otrok
in mladostnikov ranljivih skupin s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi oziroma imajo težave z družbeno sprejemljivimi oblikami vedenja.
5.2 Preventivni programi, namenjeni staršem in družinam, kjer obstoji povečano tveganje za razvoj različnih
vrst zasvojenosti.
5.3 Preventivni programi telefonskega in e-svetovanja družinam, kjer obstaja povečano tveganje za razvoj
zasvojenosti s sodobnimi tehnologijami.
5.4 Programi izobraževanja, usposabljanja in podpore staršem za preprečevanje nezaključitve šolanja
(drop-out) in spodbujanje izboljšanja učnega uspeha pri
njihovih otrocih.
5.5 Preventivni programi za posamezne ranljive
skupine staršev po razvezi in/ali po smrti starša(ev)
in/ali odvzemu otrok zaradi namestitve v rejništvo in/ali
po namestitvi otrok v institucionalno varstvo in/ali staršem otrok in mladostnikov s kroničnimi zdravstvenimi
težavami.
5.6. Programi izobraževanja, usposabljanja in podpore staršem priseljencem in/ali beguncem ob integriranju v kulturni prostor z namenom preprečevanja agresivnosti in nasilja, potencialne radikalizacije ter preprečevanja zasvojenosti.
Preventivni programi medgeneracijskega povezovanja
6. Sklop F – Preventivni programi medgeneracijskega povezovanja za otroke in mladostnike, njihove starše,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stare starše, rejnike, skrbnike in njihove vzgojitelje/učitelje, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih
programov medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja z namenom preprečevanja različnih vrst zasvojenosti, spodbujanja medgeneracijskega druženja in
vzajemnega učenja, vključenosti več generacij/ciljnih
skupin istočasno ob obravnavi iste vsebine ter ločeno
ob obravnavi specifičnih vsebin.
6.1 Preventivni programi medgeneracijskega druženja in vzajemnega učenja med različnimi generacijami
na področju univerzalne preventive na področju različnih
vrst zasvojenosti.
6.2 Preventivni programi medgeneracijskega druženja, namenjeni pomoči ranljivim skupinam otrok/mladostnikov, ki so vključeni v izobraževalni proces in imajo
učne težave in/ali so v šoli neuspešni in/ali preprečevanja nezaključitve šolanja (drop-out).
6.3. Preventivni programi medgeneracijskega druženja, namenjeni begunskim družinam v namen uspešnejše integracije v kulturni prostor, preprečevanja agresivnosti, nasilja, potencialne radikalizacije in zasvojenosti.
6.4. Preventivni programi namenjeni družinam otrok
s posebnimi potrebami s področja specialne celostne
obravnave z namenom spodbujanja razvoja otrok ter
podpore njihovim staršem.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1.1 Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo osebe zasebnega prava, ki so ustanovljene in delujejo kot društvo, zasebni
zavod ali ustanova in osebe javnega prava, ki so ustanovljene in delujejo kot javni zavod ter so za dejavnost, ki
jo prijavljajo na razpis, registrirane v Republiki Sloveniji,
in je le-ta razvidna iz njihovega temeljnega akta, vpisa
v sodni register oziroma so registrirane za opravljanje te
dejavnosti pri državnih organih.
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo
naslednje osnovne pogoje:
1. Prijavljeni program je umeščen v eno izmed
vsebinskih področij iz točke II., njegova vsebina pa je
skladna s predmetom razpisa.
2. Vlagatelj zagotavlja vsaj še enega sofinancerja
za prijavljeni program.
3. Program je zasnovan v okviru razpoložljivih virov: sredstev, zaposlenih, kompetenc (npr. spretnosti,
znanje, izkušnje), materialov (npr. oprema) in strokovne
mreže, na podlagi česar se utemeljeno predvideva, da
bodo le-ti na voljo tudi v času izvajanja programa.
4. Cilji in vrednote prijavljenega preventivnega programa so v javnem interesu – v dobrobit posameznikov,
skupin ali družbe kot celote.
5. Preventivni program pomaga udeležencem odkriti, krepiti in utrjevati svoje lastne vire. Je pozitivno
naravnan na krepitev moči udeležencev in poudarja
alternativne pristope nezdravim izbiram.
6. Vlagatelj, ki je oseba javnega prava lahko kandidira na naslednja razpisna področja:
Sklop A.: 1.1, 1.3 in 1.4
Sklop B.: 2.1, 2.2, 2.6 in 2.7
Sklop C.: 3.2, 3.4, 3.8 in 3.11 in 3.12
Sklop D.: 4.4, 4.6 in 4.9
Sklop E.: 5.1, 5.3 in 5.6
Sklop F.: 6.2, 6.3
7. Vlagatelj, ki je oseba zasebnega prava ne more
kandidirati na naslednja razpisna področja:
Sklop A: 1.3
Sklop F: 6.2
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8. Prijavljeni program mora biti izveden s strani
prijavljenih izvajalcev v vlogi na javni razpis. Le-ti ne
smejo prenesti izvajanja programa na tretje fizične ali
pravne osebe.
9. Vlagatelj zagotavlja, da prijavljen preventivni program predvideva upoštevanje etičnih načel pri samem
izvajanju: zakonito ravnanje, spoštovanje pravic in avtonomije udeležencev programov, zagotavljanje resničnih
koristi za udeležence, preprečevanje škodljivih učinkov
in vplivov na udeležence, prostovoljno udeležbo, zagotavljanje zaupnosti, prilagajanje programa potrebam
udeležencev.
10. Vlagatelj lahko kandidira pod pogojem, da izvaja preventivni program, ki je namenjen univerzalni,
selektivni in indicirani preventivi na področju različnih
vrst zasvojenosti.
11. Zagotavlja brezplačno sodelovanje javnih zavodov in udeležencev v preventivnih programih za otroke
in mladostnike. Izjemoma je lahko v preventivnih programih za otroke in mladostnike prispevek za udeležence
simboličen (s strani staršev ali skrbnikov), če vlagatelj
to argumentirano obrazloži.
Zagotavlja brezplačno sodelovanje udeležencev
v preventivnih programih za starše v javnih zavodih.
Za udeležence preventivnih programov za starše, ki
se izvajajo izven javnih zavodov, lahko predvidijo
simboličen prispevek, če vlagatelj to argumentirano
obrazloži.
12. Vlagatelj zagotavlja dostopnost preventivnih
programov vsem otrokom, mladostnikom, staršem in
pedagoškim delavcem pod enakimi pogoji na območju
MOL.
13. Zagotavlja, da nihče od izvajalcev pri izvedbi
programa ali aktivnosti, prijavljenih v sklopu A, B in
F (otroci in mladostniki), ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
14. Vlagatelj lahko kandidira z istim programom le
na enega od razpisanih področij MOL za leto 2018 in/ali
od leta 2018 do leta 2020.
15. Vlagatelj ni upravičen kandidirati na javnem razpisu s preventivnim programom, za katerega bo sofinanciranje iz sredstev proračuna MOL v letu 2018 še teklo.
16. Zagotavlja, da bo najmanj 90 % udeležencev
v preventivnih programih sklopov A in B med 3. letom in
dopolnjenim 16. letom starosti, s tem da je program lahko prijavljen le za 1. letnike srednješolskih programov.
17. Zagotavlja, da bo najmanj 90 % udeleženih staršev oziroma skrbnikov v preventivni programih sklopov
D in E, katerih otroci oziroma mladostniki niso starejši
od 16 let.
18. Vlagatelj zagotavlja, da je izpolnil vse tekoče
pogodbene obveznosti za leto 2017, v kolikor je bil
pogodbeni partner MOL v okviru sofinanciranja preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti
v MOL.
19. Vlagatelj, ki bo pod različnimi sklopi prijavil
vsebinsko enak program, bo z vsemi vlogami izločen
iz obravnave.
20. Vlagatelj zagotavlja, da osrednji namen prijavljenega programa ni izvedba tabora in/ali letovanja
oziroma ni zastavljen kot enkratni dogodek.
21. Preventivni program, ki je že v celoti financiran
iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, ni predmet tega razpisa.
22. Investicijski projekt ni predmet tega razpisa.
23. Vlagatelj zagotavlja usposabljanje in izobraževanje izvajalcev prijavljenega programa pred začetkom
izvajanja programa.
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1.2. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo
naslednje posebne pogoje:
a) Veljajo za vse sklope:
1. Vsebina prijavljenega programa mora biti skladna z namenom in vsebino sklopa, na katerega se
vlagatelj prijavlja.
2. Vlagatelj, ki bo izvajal program v javnih zavodih,
mora obvezno pridobiti soglasja odgovornih oseb za
izvajanje programa v teh zavodih in jih priložiti k vlogi
na javni razpis za leto za leto 2018 in/ali od leta 2018
do leta 2020.
Originalno enoletno ali večletno Soglasje za izvajanje programa v javnem zavodu mora biti overjeno s podpisom odgovorne osebe in žigom javnega zavoda ter se
mora glasiti izključno na prijavljeni program in velja za
leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020.
Iz obrazca za soglasje morajo biti razvidni natančni
datumi in časovni obseg izvajanja programa za vsako
posamezno ciljno skupino, kraj izvedbe, število razredov
in oddelkov, število skupin pedagoških delavcev, koordinatorji v javnih zavodih in način obveščanja staršev
o izvajanju preventivnih programov, ki potekajo v javnih
zavodih ter morebitno sofinanciranje prijavljenega programa s strani javnega zavoda.
3. Vlagatelji, ki bodo v vlogi na javni razpis v tabeli
5. »Pričakovani odhodki za izvedbo programa v letu
2018« uveljavljali izdajo gradiv kot materialni strošek za
neposredno izvedbo programa, morajo k vlogi na javni
razpis predložiti vzorec gradiva, ki ga bodo prejeli udeleženci programa.
4. Vlagatelj, ki bo izvajal programe, pri katerih sodelujejo prostovoljci, mora pisno predložiti v skladu
z 11. členom Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS,
št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) dokazilo o predhodno
pridobljenih posebnih znanjih, izkušnjah in sposobnostih
za prostovoljsko delo v vlogi navedenimi skupinami ljudi
in drugimi osebami, ki se v skladu s predpisi štejejo za
osebe s posebnimi potrebami in ranljive skupine prebivalstva in osnovne podatke o izvajalcu usposabljanja
prostovoljcev in njegove strokovne reference.
5. Vlagatelji, ki bodo v vlogi na javni razpis v tabeli
4. »Viri financiranja prijavljenega programa za leto 2018
in/ali od leta 2018 do leta 2020 in njihovi deleži« uveljavljali kot morebitne sofinancerje prijavljenega programa
različne donacije in pomoči fizičnih in pravnih oseb
oziroma sponzorstva, morajo k vlogi na javni razpis
pisno predložiti zavezujočo izjavo o sofinanciranju programa s točnim zneskom sofinanciranja (donacije, sponzorstva), podpisano in žigosano s strani predvidenega
donatorja oziroma sponzorja programa, in sicer za vsak
prijavljeni program posebej in za vsako leto posebej
(velja za tiste, ki kandidirajo za večletno sofinanciranje).
6. Vlagatelj mora k vlogi priložiti potrdilo o prijavi na
katerikoli drugi javni razpis izven MOL, tudi v kolikor gre
za sredstva sofinanciranja Evropske skupnosti (za potrdilo velja Sklep o sofinanciranju ali kak drug ustrezen
dokument, v nadaljnjem besedilu: Sklep), na katerega je
prijavil ta program oziroma mora biti iz prijavnega obrazca jasno razvidno, kdaj bo zahtevano potrdilo o sofinanciranju (Sklep) lahko predložil, v primeru, da javni razpis,
kamor je ta program prijavil, še ni zaključen.
Pri čemer velja prepoved dvojnega financiranja, in
sicer za vsak prijavljeni program posebej in za vsako
leto posebej (velja za tiste, ki kandidirajo za večletno
sofinanciranje).
7. Vlagatelj ne sme kandidirati s preventivnim programom, katerega dejavnosti izhajajo s področja športa,
umetnosti in kulture.
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8. V primeru, da je prijavljeni program v vlogi na javni razpis prevzet iz tujine, je potrebno to v vlogi navesti in
priložiti dokazila o načinu in rezultatih prilagajanja tega
programa slovenskemu prostoru in slovenski kulturi.
9. Posamezni vlagatelj lahko prijavi v okviru tega
javnega razpisa skupaj največ tri različne programe.
10. Program mora biti izveden med 1. 1. 2018 in
31. 12. 2018 (enoletni) oziroma med 1. 1. 2018 in 31. 12.
2019 (dvoletni) oziroma med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2020
(triletni). Izvajanje programa se ne sme zaključiti pred
dnem, ko pogodba o sofinanciranju začne veljati.
11. MOL bo priznala za uro neposredne izvedbe
prijavljenega programa 25,00 EUR, za uro vsebinske
priprave programa ali njegove vrednotenja 20,00 EUR,
za organizacijo in koordinacijo pa 15,00 EUR.
12. Vlagatelj sme v okviru celotnega prijavljenega
programa uveljavljati poleg ur neposredne izvedbe programa še največ do 20 % ur od neposredne izvedbe za
vsebinsko pripravo programa, do 20 % ur od neposredne izvedbe za organizacijo in koordinacijo in do 20 %
ur od neposredne izvedbe za vrednotenje.
b) Velja za sklop A
1. Vlagatelj lahko prijavi program za otroke in mladostnike, v katerem posamezni udeleženec aktivno sodeluje najmanj 4 ure.
2. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL
za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020 ne sme presegati 7.000,00 EUR v okviru posameznega programa.
c) Velja za sklop B
Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL za
leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020 ne sme presegati 5.000,00 EUR v okviru posameznega programa.
d) Velja za sklop C
1. Vlagatelj lahko prijavi program izobraževanja
pedagoških delavcev v trajanju najmanj 4 ur in največ
24 ur.
2. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani
MOL za leto 2018 ne sme presegati 6.000,00 EUR
v okviru posameznega programa, z izjemo programov,
prijavljenih pod 3.11. in 3.12., kjer ne sme presegati
3.000,00 EUR.
3. Vlagatelj, ki bo kandidiral v okviru tega sklopa, ne
more biti hkrati tudi uporabnik teh izobraževanj, z izjemo
vlagateljev, ki bodo prijavili program pod 3.11. in 3.12.
4. Javni zavodi, ki bodo sofinancirali izvedbo programa, morajo znesek sofinanciranja vpisati na soglasje
javnega zavoda.
5. Program izobraževanja pedagoških delavcev ne
morejo izvajati prostovoljci.
6. Javni uslužbenci, ki so ustanovitelji zasebnega
zavoda ali društva, ne morejo preko teh zavodov ali društev izvajati izobraževanja v javnem zavodu, v katerem
so zaposleni.
7. Javni uslužbenci, ki so izvajalci v posameznih
preventivnih programih, ne morejo izvajati teh preventivnih programov oziroma izobraževanj v javnem zavodu, v katerem so zaposleni, z izjemo izvajalcev, ki bodo
izvajali program, prijavljen pod 3.11. in 3.12.
e.) Velja za sklop D
1. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL
za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020 ne sme presegati 7.000,00 EUR v okviru posameznega programa.
2. Vlagatelj mora zagotoviti za prijavljene programe
najmanj 4 izvedbe izobraževanja in usposabljanja za
starše in/ali družine v koledarskem letu v trajanju 3 ur
za posamezno izobraževanje.
f.) Velja za sklop E
1. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL
za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020 ne sme
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presegati 5.000,00 EUR v okviru posameznega programa.
2. Vlagatelj mora zagotoviti za prijavljene programe
najmanj 6 izvedb izobraževanja za starše v koledarskem
letu v trajanju 3 ur za posamezno izobraževanje.
3. Vlagatelj, ki je v vlogi prijavil program pod točko
5.3, mora zagotoviti, da imajo vsi izvajalci ob ustrezni
izobrazbi še znanja s področja psihologije, pedagogike,
socialnega dela oziroma druge ustrezne smeri in hkrati
najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju preventivnega ali psihoterapevtskega dela z otroki, mladimi ter
starši. K vlogi je treba priložiti ustrezna dokazila.
4. Za program pod 5.3 je vlagatelj dolžan voditi natančno evidenco o opravljenih telefonskih pogovorih, prejetih e-vprašanjih ter posredovanih odgovorih, ki vsebuje
podatke o klicatelju, vsebini pogovora ali e-vprašanja,
čas trajanja razgovora, pri čemer je zavezan dosledno
spoštovati določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in
njegove morebitne naknadne spremembe ali dopolnitve.
g) Velja za sklop F
1. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL
za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020 ne sme presegati 9.000,00 EUR v okviru posameznega programa.
2. Program, prijavljen pod 6.1. ali 6.3., mora za najmanj 20 ur neposredne izvedbe v koledarskem letu zagotavljati sočasno izvajanje za vsaj 2 različni ciljni skupini hkrati, s tem, da je vključenost ciljne skupine otroci
in/ali mladostniki obvezna. V okviru programa mora biti
dodatno predvideno še izobraževanje za pedagoške delavce v trajanju 6 ur ali/ter za starše v trajanju 3 ur, v te
ure pa ne štejejo predstavitve programa pedagoškim
delavcem in/ali staršem.
3. Program, prijavljen pod 6.2., mora za najmanj
8 ur neposredne izvedbe v koledarskem letu zagotavljati sočasno izvajanje za vsaj dve različni ciljni skupini
hkrati, s tem, da je vključenost ciljne skupine otroci in/ali
mladostniki obvezna. V okviru programa mora biti dodatno predvideno še izobraževanje za pedagoške delavce
v trajanju 6 ur ali/ter za starše v trajanju 3 ur, v te ure pa
ne štejejo predstavitve programa pedagoškim delavcem
in/ali staršem.
4. Program, prijavljen pod 6.4., mora za najmanj
8 ur neposredne izvedbe v koledarskem letu zagotavljati
sočasno izvajanje za otroke in starše. V okviru programa mora biti dodatno še predvideno izobraževanje za
starše v trajanju 3 ur, v te ure pa štejejo predstavitve
programa staršem.
5. Javni zavodi, ki bodo sofinancirali izvedbo programa, morajo znesek sofinanciranja vpisati na soglasje
javnega zavoda.
6. Dodatnega programa za starše in pedagoške
delavce ne morejo izvajati prostovoljci.
7. Javni uslužbenci, ki so ustanovitelji zasebnega
zavoda ali društva, ne morejo preko teh zavodov ali društev izvajati izobraževanja v javnem zavodu, v katerem
so zaposleni.
8. Javni uslužbenci, ki so izvajalci v posameznih
preventivnih programih, ne morejo izvajati teh preventivnih programov oziroma izobraževanj v javnem zavodu, v katerem so zaposleni in so ti preventivni programi
namenjeni pedagoškim delavcem.
IV. Merila za izbor preventivnih programov: merila
oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo
katerih področna strokovna komisija izbira med tistimi,
ki izpolnjujejo vse pogoje za razpisano področje preventivnih programov pri različnih vrstah različnih vrst
zasvojenosti, so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
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V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev tega javnega razpisa, ki je namenjena izvedbi preventivnih programov na
področju univerzalne, selektivne in indicirane preventive
pri različnih vrstah različnih vrst zasvojenosti, za leto
2018 znaša predvidoma 293.000,00 EUR, po posameznih področjih pa predvidoma:
Sklop A: 98.000,00
Sklop B: 58.000,00
Sklop C: 50.000,00
Sklop D: 39.000,00
Sklop E: 16.000,00
Sklop F: 32.000,00
MOL si pridržuje pravico do znižanja okvirne višine
sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih programov,
ter do znižanja dodeljene višine sredstev za programe v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo
v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za
leto 2018.
Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL
ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti programa – velja za vse prijavljene programe v okviru vseh
razpisnih sklopov.
Vlagatelj sme v okviru posameznega programa, ki
spada v sklop A ali B, prijaviti le 1 tabor. MOL bo za njegovo izvedbo odobrila največ do 500,00 EUR, in sicer
le za materialne stroške izvedbe tega tabora. Ostali del
prijavljenega programa bo ovrednoten skladno z merili
tega javnega razpisa.
MOL bo pri določitvi priznane vrednosti programa
upoštevala dejstvi, da opravljanje javne službe oziroma
stroški dela zanjo ter stroški za osnovno delovanje vlagatelja ne morejo biti sofinancirani, če je vlagatelj oseba
javnega prava.
Prostovoljskega dela v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15)
ni mogoče opravljati na delih in nalogah, za katere ima
posameznik pri isti organizaciji sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
Opravljeno prostovoljsko delo vlagatelj dokazuje
z izpolnjenim evidenčnim listom po drugem odstavku 23. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS,
št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) za vsakega prostovoljca, vključenega v program.
Pri določanju celotne vrednosti programa mora
vlagatelj upoštevati, da so stroški sofinanciranih preventivnih programov upravičeni, če so s programom
neposredno povezani, so nujno potrebni za njegovo
izvajanje in so v skladu s cilji programa, dejansko
nastanejo in izvajalec hrani dokazila o plačilu, so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev,
temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi in se
glasijo na vlagatelja.
V zvezi z izvajanjem preventivnih programov so
upravičeni stroški: stroški dela oseb, ki izvajajo program,
stroški storitev, materialni stroški, stroški za najem prostorov, stroški obratovanja.
MOL bo priznala za uro neposredne izvedbe prijavljenega programa 25,00 EUR, za uro vsebinske priprave programa ali njegovega vrednotenja 20,00 EUR, za
organizacijo in koordinacijo pa 15,00 EUR.
Vlagatelj sme v okviru celotnega prijavljenega programa uveljavljati poleg ur neposredne izvedbe programa še največ do 20 % ur od neposredne izvedbe za vsebinsko pripravo programa, do 20 % ur od neposredne
izvedbe za organizacijo in koordinacijo in do 20 % ur od
neposredne izvedbe za vrednotenje.
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Stroški za najem prostorov so upravičeni, kadar ni
lastnica prostorov MOL ali če ni vlagatelj po pravno-organizacijski obliki javni zavod.
Stroški obratovanja (elektrika, voda, ogrevanje,
telefonski računi ipd.) se lahko uveljavljajo do največ
10 % od zaprošene vrednosti za sofinanciranje programa s strani MOL.
V zvezi z izvajanjem preventivnih programov so
neupravičeni stroški:
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– stroški obratovanja, če presegajo pavšal 10 % od
zaprošene vrednosti za sofinanciranje programa s strani
MOL;
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, fotoaparatov, teleskopov in delov za našteto opremo, nakup
pisarniške opreme, nakup strokovne literature, nakup
programske opreme itd.);
– tekoče in investicijsko vzdrževanje (npr. obnova
prostorov, popravila itd.);
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja
osnovne dejavnosti vlagatelja;
– materialni stroški, ki se navezujejo na pogostitve
ali reprezentance pri programu;
– izdaja gradiv, ki ni neposredno povezana z izvajanjem programa;
– stroški dela oseb, ki opravljajo vlogo supervizorjev za izvajalce prijavljenega programa;
– stroški, namenjeni izobraževanju in usposabljanju
izvajalcev;
– stroški promocije vlagatelja, stroški promocije prijavljenega programa;
– stroški, za katere MOL v prijavi ni predviden kot
sofinancer;
– stroški, ki so kriti s strani drugih javnih virov ali
Evropske skupnosti (prepoved dvojnega financiranja);
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni
razpis.
Prejemniki sredstev bodo morali spremljati porabo
sredstev iz odobrenega programa ločeno na posebnem
stroškovnem mestu, s čimer se bo zagotavljala transparentnost namenskosti porabe sredstev.
MOL bo pri ocenjeni vrednosti in obsegu prostovoljskega dela v programu (prostovoljsko delo v programu
je delo posameznikov v programu brez plačila, v skladu
z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11,
16/11 – popr. in 82/15)) upoštevala Pravilnik o področjih
prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11,
60/11 in 29/16), ki v 21. členu določa, da je ocenjena vrednost 1 ure opravljenega prostovoljskega dela za organizacijsko delo 13,00 EUR, za vsebinsko delo 10,00 EUR in
za opravljeno drugo prostovoljsko delo 6,00 EUR.
Za vlagatelje sklopa C velja kot dokazilo o sredstvih, ki jih bo javni zavod doplačal do polne cene in
s tem sofinanciral program, originalno pisno soglasje
javnega zavoda o izvajanju programa, na katerem je
znesek doplačila napisan.
Priznana vrednost programa s strani MOL bo izhodišče za izračun odobrenih sredstev vlagatelju.
MOL bo pri dodelitvi sredstev upoštevala tudi princip zagotavljanja enakomerne razpršenosti sofinanciranih preventivnih programov v javnih zavodih MOL.
VI. Rok izvedbe preventivnih programov: dodeljena
sredstva za leto 2018 morajo biti porabljena v letu 2018.
VII. Rok in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot
priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje
do vključno 6. 12. 2017 (datum poštnega žiga).
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Vsaka vloga mora biti poslana priporočeno v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na
ovojnici. Na ovojnici morata biti napisana naziv in naslov
vlagatelja.
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Preventivni programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo
v javnih zavodih ali izven njih«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Preventivni programi za otroke in mladostnike s težavami
psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu
do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki
se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih«
Sklop C: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom,
vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih
ali izven njih«
Sklop D: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev in/ali družin otrok in mladostnikov, ki se izvajajo
v javnih zavodih ali izven njih«
Sklop E: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev in družin otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do
psihoaktivnih snovi, ki se izvajajo v javnih zavodih ali
izven njih«
Sklop F: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Preventivni programi medgeneracijskega povezovanja za
otroke in mladostnike, njihove starše, stare starše, rejnike, skrbnike in njihove vzgojitelje/učitelje, ki se izvajajo
v javnih zavodih ali izven njih«
Vsako vlogo je treba skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji ovojnici.
Vlagatelj lahko v okviru tega javnega razpisa vloži
največ tri vloge. Vlagateljem, ki bodo vložili več kot tri
vloge v okviru tega javnega razpisa, bomo upoštevali
v nadaljnji obravnavi prve tri prispele vloge, ki jih bo kot
takšne evidentirala MOL.
Področna strokovna komisija za izbor preventivnih
programov bo v primeru, da program, ki vsebinsko bolj
ustreza drugemu sklopu, v nadaljevanju le-tega obravnavala kot program v drugem sklopu, znotraj področja
tega javnega razpisa.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– prijavni obrazec vloge na javni razpis,
– vsa obvezna dokazila in druge priloge, navedene
v razpisnih pogojih pod III. točko tega besedila in v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija za izvedbo
javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov v MOL za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020
na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti (v
nadaljnjem besedilu: strokovna komisija) pričela 11. 12.
2017 in ne bo javno. Če se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje
naslednji dan.
Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi
vsi zahtevani dokumenti. V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 5 dni
dopolnijo.
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IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava,
o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– tistih vlagateljev, ki bodo prijavili v okviru tega
javnega razpisa s področja preprečevanja različnih vrst
zasvojenosti večje število vlog, kot je največje število
vlog, ki jih vlagatelj lahko prijavi na ta javni razpis; vrstni
red vlog, vzetih v nadaljnjo obravnavo, bo temeljil na
evidentiranju s strani MOL,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih prilog, navedenih v razpisnih pogojih pod III. točko tega besedila in v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije tega javnega razpisa, pa ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
ali posebnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu, določenih v III. točki besedila tega javnega razpisa
(razen v primerih iz III, 1.2 – Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, točki 9 in 10),
– ki pri ocenjevanju na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne
bodo prejeli zadostnega (minimalnega) števila točk, potrebnih za sofinanciranje,
– tistih vlagateljev, ki bodo pri katerem od meril
ocenjeni z 0 točkami,
– tistih vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na
podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega
merila, ne bodo izpolnjene.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev pod točko III. in
vlagatelji, ki niso upravičenci do udeležbe pod točko III.,
ne bodo vključene v postopek ocenjevanja.
MOL bo vse vlagatelje obvestila o izidu tega javnega razpisa najkasneje v roku 90 dni od dneva, ko se
izteče rok za predložitev vlog.
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis
strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki
o programu in prejemniku sofinanciranih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega
značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija tega
javnega razpisa je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: www.Ljub
ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa jo v tem
roku zainteresirani vlagatelji lahko osebno prevzamejo,
in sicer vsak delovni dan, med 8. in 15. uro na naslovu:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo
in izobraževanje, Urad za preprečevanje različnih vrst
zasvojenosti, Resljeva 18 (I. nadstropje, soba št. 102 in
103), 1000 Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani:
– po tel. 306-40-35 ali 306-40-53 vsak delovni dan
med 8. in 15. uro,
– preko e-pošte na naslov: breda.primozic.novak@Ljubljana.si, ali eva.dolinar@Ljubljana.si.
Za vse zainteresirane bo dne 8. 11. 2017 od 12.30
do 15. ure organiziran sestanek v Veliki sejni dvorani
v Mestni hiši, Mestni trg 1, Ljubljana.
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Opomba: V besedilu objave javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
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Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in
81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja
Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL),
Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL
v letu 2018 s področja podpornih storitev v vzgoji
in izobraževanju ter prostem času otrok
I. Namen in cilj razpisa: namen javnega razpisa je
izbor projektov in/ali programov s področja podpornih
storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok,
ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2018. Cilj javnega razpisa je otrokom in mladostnikom na območju MOL
omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje
prostega časa po načelu enakih možnosti, jih spodbujati
k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti ter zagotoviti prostočasne in preventivne aktivnosti v času šolskih počitnic.
II. Predmet razpisa
Vsebinska področja:
A) Mladinski raziskovalni projekti
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje izvedbe raziskovalnih projektov in taborov, ki so
namenjeni učencem od 6. do 9. razreda osnovne šole,
dijakom in njihovim mentorjem na območju MOL.
Cilji mladinskih raziskovalnih projektov so:
– usmerjanje in spodbujanje otrok in mladostnikov
k raziskovalnem delu,
– ponuditi otrokom in mladostnikom možnost za
nadgradnjo in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja,
– omogočiti otrokom in mladostnikom, da svojemu
znanju dodajo praktično vrednost,
– omogočiti otrokom in mladostnikom, da utrdijo
zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje,
– učenje, kako jasno in javno izražati svoja mnenja
in predloge,
– učenje inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja,
– učenje postavljanja hipotez oziroma raziskovalnih
vprašanj,
– učenje projektnega in skupinskega dela ter medsebojnega sodelovanja,
– izvajanje projekta od zamisli do uporabnega izdelka in predstavitev končnega izdelka.
MOL bo sofinancirala poletne raziskovalne tabore
ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce
in njihove učitelje, in sicer:
– raziskovalne tabore za osnovnošolce,
– raziskovalne tabore za srednješolce,
– raziskovalne tabore za učitelje osnovnih in srednjih šol,
– raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol s šolskimi ali zunanjimi
mentorji – letni in nadaljevalni projekti) ter projekte valilnic znanja (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol
v osnovne šole).
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje projektov za otroke in mladostnike od 1. do
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9. razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije, v primeru
izvedbe izven institucionalnih okvirjev pa za otroke in
mladostnike od 6. do 15. leta starosti. S tem želimo podpreti projekte, ki otrokom in mladim ponujajo možnost
brezplačnega, organiziranega in varnega preživljanja
prostega časa med vrstniki, zasledujejo pa tudi prednostne cilje, ki jih določa politika MOL na področju razvoja
izobraževanja.
Projekti za otroke in mladostnike so tiste prostočasne in preventivne aktivnosti, ki se izvajajo po metodah
organiziranega neformalnega učenja, nanašajo pa se na
naslednja področja:
– zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje
prostega časa,
– dvigovanje kakovosti življenja otrok in mladostnikov skozi aktivnosti za ozaveščanje o zdravem načinu
življenja,
– preprečevanje socialne izključenosti in ozaveščanje o otrokovih pravicah,
– zmanjševanje nasilja med in nad otroki in mladostniki,
– razvijanje ustvarjalnosti,
– ekološko ozaveščanje,
– delo z otroki s posebnimi potrebami.
Predmet tega vsebinskega področja niso športni
programi, opredeljeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 29/17), saj je športnim programom namenjen
poseben razpis.
C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih programov
za otroke in mladostnike od 1. do 5. razreda osnovne
šole na območju MOL, ki imajo stalno prebivališče na
območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne
organizacije ali osnovne šole, katerih ustanoviteljica je
MOL. Z razpisom želimo otrokom in mladostnikom omogočiti aktivnosti v času šolskih počitnic, poudarek je
na športno-gibalnih aktivnostih, razvijanju ustvarjalnosti
(aktivna udeležba v delavnicah) ter na zagotavljanju
možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po
načelu enakih možnosti.
V okviru tega vsebinskega področja so zagotovljena sredstva za izvedbo najmanj 9-urnega dnevnega
programa organiziranega celodnevnega počitniškega
varstva za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole na
območju MOL, ki imajo stalno prebivališče na območju
MOL, v času šolskih počitnic.
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov dopolnilnih dejavnosti s področja tehnike
in eksperimentiranja za otroke in mladostnike od 1. do
9. razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izvajajo
nevladne in nepridobitne organizacije.
V okviru tega vsebinskega področja bomo sofinancirali programe s področja:
1. konstruktorstva, tehnologije obdelav, tehnike
s področja naravoslovja,
2. izvedbe in razlage eksperimenta, sodelovanja
pri eksperimentih z znanstveniki, individualno učenje
o znanosti in tehniki prek neposrednih osebnih izkušenj
učenca.
III. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji so pravne osebe, ki imajo sedež na območju MOL in delujejo na območju MOL najmanj eno
leto.
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Vsebina vloge mora biti v skladu z namenom, s cilji
in predmetom tega javnega razpisa.
Vlagatelji morajo za vsak posamezen program ali
projekt zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ali projekta ni evidentiran
v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali
projektom le na enega od razpisanih vsebinskih področij
MOL za leto 2018. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati
na javni razpis s tistimi programi in projekti, ki so že
financirani iz sredstev proračuna MOL. Vlagatelji ne
smejo pridobiti sredstev MOL za pokrivanje stroškov oziroma izdatkov, ki so ali bodo financirani s strani drugih
sofinancerjev programov in projektov (drugi javni viri ali
finančni instrumenti Evropske skupnosti).
Vlagatelji ne morejo kandidirati s projektom ali programom, ki se bo časovno zaključil pred dnem, ko pogodba o sofinanciranju začne veljati, razen v primeru, ko
kandidirajo s sosledjem več projektov ali programov, od
katerih bo vsaj en projekt izbran za sofinanciranje s strani MOL in se bo izvajal v obdobju po sklenitvi pogodbe
o sofinanciranju.
Prijavljeni program ali projekt mora biti izveden
s strani prijavljenih izvajalcev v vlogi na javni razpis.
Le-ti ne morejo prenesti izvajanja programa na tretje
fizične ali pravne osebe, ki niso predvidene v vlogi na
javni razpis.
Vlagatelj zagotavlja dostopnost programov in projektov vsem ciljnim skupinam pod enakimi pogoji na
območju MOL.
Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL ne
sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti posameznega programa ali projekta.
Vlagatelji morajo za program ali projekt zagotoviti
lastna sredstva v višini najmanj 20 % deleža celotne
vrednosti posameznega programa ali projekta.
Pri opredelitvi prostovoljskega dela in njegovem
vrednotenju se upoštevata veljavna Zakon o prostovoljstvu in Pravilnik o področjih prostovoljskega dela
in vpisniku. Skladno s 14. členom Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15)
prostovoljskega dela ni mogoče opravljati na delih in
nalogah, za katere ima posameznik pri isti organizaciji
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. MOL bo pri ocenjeni
vrednosti in obsegu prostovoljskega dela v programu
(prostovoljsko delo v programu je delo posameznikov
v programu brez plačila) upoštevala Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS,
št. 48/11, 60/11 in 29/16), ki v 21. členu določa, da je
ocenjena vrednost ene ure opravljenega prostovoljskega dela za organizacijsko delo 13,00 EUR, za vsebinsko
delo 10,00 EUR in za opravljeno drugo prostovoljsko
delo 6,00 EUR.
Vlagatelj je v letu 2017 – v kolikor je bil pogodbeni
partner MOL na področju sofinanciranja programov in/ali
projektov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok – izpolnil vse tekoče
pogodbene obveznosti.
Prijavljeni programi in projekti morajo biti izvedeni
med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2018.
A) Mladinski raziskovalni projekti
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so
skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za
opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo),
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– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so
skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za
opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) – razen javnih zavodov.
Vlagatelji ne morejo biti zasebne šole.
C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so
skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za
opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.),
– Zakon o zavodih ((Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) – razen javnih zavodov, izjema od tega so osnovne šole, katerih ustanoviteljica je MOL.
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so
skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za
opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.).
IV. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A) Mladinski raziskovalni projekti
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ tremi vsebinsko različnimi projekti. Vsak projekt mora biti
vsebinsko in časovno zaokrožena samostojna celota,
projekti se po vsebini in strukturi ne smejo podvajati.
V primeru podvajanja projektov bo MOL ocenjevala le
prvi projekt, zapisan v prijavnem obrazcu na predmetni
javni razpis.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 1.000,00 EUR za posamezen projekt.
– Udeleženci so učenci od 6. do 9. razreda osnovne
šole z območja MOL, dijaki srednjih šol z območja MOL,
učitelji osnovnih in srednjih šol z območja MOL.
– Raziskovalni tabori so aktivnost, ki je vsaj dvodnevna in poteka vsaj dva dni zapored.
– Mladinski raziskovalni projekti ne smejo biti del
obveznega predmetnika v šolah, temveč so nadstandardni programi, ki niso financirani iz rednih programov šol.
– Vlagatelji, ki bodo izvajali projekte v sodelovanju
z javnimi zavodi (npr. šolami), morajo obvezno priložiti
soglasja tistih javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi
bodo izvajali projekte. Soglasje se mora nanašati na

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prijavljen projekt in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda ter žigosano z žigom
javnega zavoda.
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ dvema projektoma. Vsak projekt mora biti vsebinsko in
časovno zaokrožena samostojna celota, projekti se po
vsebini in strukturi ne smejo podvajati. V primeru podvajanja projektov bo MOL ocenjevala le prvi projekt,
zapisan v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 2.500,00 EUR za posamezen projekt.
– Projekti se morajo izvajati po metodah organiziranega neformalnega učenja (npr. kreativne delavnice, prireditve) kot dopolnitve programov v Ljubljanskih osnovnih šolah in zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL, in/ali
izven institucionalnih okvirjev.
– Projekti se ne smejo izvajati v času izvajanja
obveznega programa v šolah. Izvedba v času izvajanja
obveznega programa v šolah je dovoljena le v primeru,
da je projekt tako specifičen, da zaposleni strokovni
delavci šole nimajo teh znanj ali sposobnosti. V tem
primeru mora vlagatelj k vlogi priložiti izjavo šole, da je
projekt tako specifičen, da zaposleni strokovni delavci
šole nimajo znanj ali sposobnosti za njegovo izvedbo
v času obveznega programa v šolah (glej priloženo dokumentacijo – izjava vsebinskega področja B).
– Z vlogo vlagatelji kandidirajo za projekt in ne za
izvajanje celotnega programa vlagatelja.
– Udeleženci so otroci in mladostniki od 1. do 9. razreda osnovne šole z območja MOL, v primeru izvedbe
izven institucionalnih okvirjev pa za otroke in mladostnike od 6. do 15. leta starosti.
– Sodelovanje v projektu je brezplačno in dostopno
vsem otrokom in mladostnikom na območju MOL pod
enakimi pogoji.
– MOL bo sofinancirala projekte, kjer aktivnosti
z otroki potekajo kontinuirano v obliki delavnic, prireditev, in ne bo podprla projektov, ki so zastavljeni kot
enkratni dogodki.
– Sodelovanje prostovoljcev v projektu je obvezno
in mora predstavljati vsaj 5 % vrednosti celotnega projekta. Pri opredelitvi prostovoljskega dela in njegovem
vrednotenju se upoštevata veljavna Zakon o prostovoljstvu in Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in
vpisniku.
– Vlagatelji, ki bodo projekt izvajali v sodelovanju
z javnimi zavodi (npr. šolami), morajo obvezno priložiti
soglasja tistih javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi
bodo izvajali projekte. Soglasje se mora nanašati na
prijavljen projekt in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda ter žigosano z žigom
javnega zavoda.
– Projekt se ne sme izvajati v Javnem zavodu Mladi
zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa
otrok in mladih, ker je zavodu namenjen poseben razpis.
C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezni program počitniškega varstva v času šolskih počitnic:
1. zimske počitnice (19. 2. 2018 – 23. 2. 2018);
2. poletne počitnice (26. 6. 2018 – 31. 8. 2018);
3. jesenske počitnice (29. 10. 2018 – 2. 11. 2018).
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ enim
programom za posamezne počitnice. V primeru, da bo
vlagatelj prijavil več kot en program za posamezne
počitnice, bo MOL ocenjevala le prvi program, zapisan
v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis. Za vsake
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počitnice je potrebno uporabiti samostojen prijavni obrazec, vlagatelj pa z enako vsebino oziroma prijavo ne
more kandidirati na več programov počitniškega varstva.
– Vlagatelj mora skupaj s programom za počitniško
varstvo v času zimskih šolskih počitnic hkrati kandidirati
z najmanj enim programom in/ali projektom, ki se bo
izvajal tudi v obdobju po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju. MOL ne bo sofinancirala programov za počitniško
varstvo v času zimskih šolskih počitnic, v kolikor je to
edini projekt oziroma program, ki ga vlagatelj prijavlja za
sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa.
– Vlagatelj mora zagotoviti program za najmanj
20 otrok in največ 28 otrok na dan izvajanja počitniškega varstva ter najmanj dve odrasli osebi. V primeru
izvajanja ali drugih aktivnosti, za katere so predpisani
drugačni normativi, pa mora vlagatelj upoštevati veljavne normative.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 12,00 EUR na udeleženca programa na dan. Ob
tem najvišja zaprošena vrednost ne sme presegati:
– v času zimskih počitnic 1.680,00 EUR za program najmanj 9-urnega varstva,
– v času poletnih počitnic 1.680,00 EUR za 1 teden izvajanja programa najmanj 9-urnega varstva,
– v času jesenskih počitnic 1.008,00 EUR za program najmanj 9-urnega varstva.
– Sodelovanje v programu počitniškega varstva je
brezplačno in dostopno vsem otrokom in mladostnikom
pod enakimi pogoji na območju MOL. Vlagatelj lahko
zahteva doplačilo staršev največ v višini 5,00 EUR na
otroka dnevno.
– Sredstva za programe se namenjajo sorazmerno
z dolžino šolskih počitnic (delovnih dni).
– V posamezen program počitniškega varstva je
posamezen otrok lahko vključen največ en teden.
– Vsi izvajalci poletnega počitniškega varstva pričnejo z zbiranjem prijav za programe isti dan. Datum po
objavi rezultatov javnega razpisa določi MOL.
– Pri izvajanju programa mora vlagatelj otrokom po
standardih zdrave in raznovrstne prehrane, ki veljajo
v vrtcih in šolah, ponuditi kosilo in dve malici, od katerih
mora biti ena sadna, ter vodo in brezalkoholne napitke,
ki so na razpolago otrokom ves čas trajanja programa.
– Sodelovanje prostovoljcev v programu je obvezno
in mora predstavljati vsaj 5 % vrednosti celotnega projekta. Pri opredelitvi prostovoljskega dela in njegovem vrednotenju se upoštevata veljavna Zakon o prostovoljstvu
in Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku.
– Za posamezen program počitniškega varstva se
iz proračuna MOL lahko sofinancira stroške dela izvajalcev programa, neposredne materialne stroške izvajanja
programa, del fiksnih materialnih stroškov vlagatelja,
stroške didaktičnega materiala in stroške prehrane za
otroke.
– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega varstva med poletnimi počitnicami mora v enem tednu otrokom brezplačno organizirati vsaj dva obiska zunanjih
institucij (npr. živalski vrt, Hiša eksperimentov, bazen,
obisk predstave v kulturni ustanovi itd.).
– Udeleženci so učenci od 1. do 5. razreda osnovnih šol z območja MOL, ki imajo stalno prebivališče na
območju MOL, v primeru vključitve oseb s posebnimi
potrebami pa tudi mladostniki do 18. leta starosti. MOL
sofinancira samo stroške za tiste udeležence programa,
ki imajo stalno prebivališče v MOL.
– V času poletnih počitnic mora vlagatelj izvesti
najmanj 3-tedenski program, pri jesenskih in zimskih
počitnicah pa program v času vseh delovnih dni trajanja
počitnic.
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– Prednost pri izboru vlagateljev – izvajalcev programov počitniškega varstva bodo imeli vlagatelji, ki
bodo omogočili brezplačno udeležbo otrokom iz socialno ogroženih družin.
– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega varstva mora voditi dnevno evidenco udeležencev programa (z imeni in priimki ter stalnim prebivališčem otrok),
ki jo mora ob koncu izvajanja programa priložiti h končnemu poročilu.
– Program počitniškega varstva mora biti izveden
v času, ki je določen za izvedbo posameznih počitnic.
– Vlagatelji, ki bodo izvajali program v sodelovanju
z javnimi zavodi, ustanovljenimi s strani MOL, morajo
obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali program. Soglasje mora
biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda
in žigosano z žigom javnega zavoda in se mora nanašati
na prijavljen program.
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na to vsebinsko področje sofinanciranja z največ enim programom.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 30.000,00 EUR.
– Udeleženci programov dopolnilnih dejavnosti so
otroci in mladostniki od 1. do 9. razreda osnovne šole,
ki se izobražujejo v MOL.
– Sodelovanje v programu je brezplačno in dostopno vsem otrokom in mladostnikom pod enakimi pogoji
na območju MOL. Vlagatelj lahko zahteva doplačilo
staršev največ v višini 2,00 EUR na delavnico za otroka.
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– Programi dopolnilnih dejavnosti se morajo izvajati
tekom celega leta v obliki kontinuiranih delavnic/aktivnosti.
– Z vlogo vlagatelji kandidirajo za celoletni program
in ne za posamezno dejavnost.
– Vlagatelji morajo v okviru celoletnega programa
izvesti najmanj 20 delavnic/aktivnosti.
– Vlagatelji morajo v okviru celoletnega programa
zagotoviti udeležbo najmanj 500 učencev.
– Vlagatelji, ki bodo izvajali programe dopolnilnih
dejavnosti v sodelovanju z javnimi zavodi (npr. šolami),
morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov,
v sodelovanju s katerimi bodo izvajali dejavnost. Soglasje se mora nanašati na prijavljen program in mora
biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega ter
žigosano z žigom javnega zavoda.
V. Splošna merila za izbor programov in projektov
Merila za izbor programov in projektov so naslednja:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost in preglednost finančne konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi vlagatelji, ki izpolnjujejo osnovne in posebne pogoje
za kandidiranje na javnem razpisu, izberejo prejemniki
sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih
meril, se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
VI. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov in programov za potrebe
MOL za leto 2018 s področja podpornih storitev v vzgoji
in izobraževanju ter prostem času otrok, je največ do
višine 364.000,00 EUR.

Oznaka
Vsebinsko področje razpisanih projektov/programov za potrebe MOL
Okvirna višina
vsebinskega za leto 2018 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem sredstev glede na
področja
času otrok
vsebinsko področje
A
Mladinski raziskovalni projekti
28.000,00 EUR
Komisija bo za sofinanciranje izbrala največ 40 projektov tega vsebinskega
področja, ki bodo prejeli najvišje število točk.
B
Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih
aktivnosti
100.000,00 EUR
Komisija bo za sofinanciranje izbrala največ 40 projektov tega vsebinskega
področja, ki bodo prejeli najvišje število točk.
C
Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Za izvedbo programa zimskih počitnic bo izbranih največ 10 vlagateljev, za
izvedbo programa poletnih počitnic največ 20 vlagateljev, za izvedbo programa
jesenskih počitnic pa največ 10 vlagateljev, glede na število doseženih točk.
Komisija si pridružuje pravico, da, ne glede na prejšnji odstavek, dodatno izbere
140.000,00 EUR
enega ali več vlagateljev za izvedbo posameznih počitnic, če niso pokriti vsi
tedni oziroma dnevi počitnic po zaključenem izboru iz prejšnje alineje. Pri tem se
izbere tistega vlagatelja, ki je dosegel naslednje najvišje število točk, pa je bila
dana prijava za manjkajoči termin in je s tem zagotovljeno počitniško varstvo za
ves čas trajanja šolskih počitnic.
D
Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
96.000,00 EUR
Komisija bo v okviru tega vsebinskega področja sredstva dodelila največ petim
vlagateljem, katerih programi bodo ocenjeni z največjim številom točk.
Skupna okvirna vrednost razpisanih sredstev v okviru JR 2018
364.000,00 EUR
Komisija lahko pri posameznem vsebinskem področju izbere manj projektov, če so porabljena vsa razpoložljiva sredstva v okviru posameznega vsebinskega
področja. V postopku ocenjevanja vlog se bodo projekti/programi razvrščali po vrstnem redu glede na doseženo število točk, od najvišjega do najnižjega števila točk.
Sredstva se bodo dodeljevala do porabe razpoložljivih
sredstev, predvidenih na posameznem vsebinskem po-
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dročju. Število doseženih točk, ki jih bo dosegel zadnji
izbrani vlagatelj na posameznem vsebinskem področju, predstavlja spodnjo mejo točk, ki jo mora doseči posamezen vlagatelj za uvrstitev v sofinanciranje.
V primeru, da na posameznem vsebinskem področju ne
bodo dodeljena sredstva v predvideni višini iz zgornje
tabele, se lahko le-ta prerazporedijo na druga vsebinska
področja v okviru tega razpisa.
MOL si pridržuje pravico do znižanja okvirne višine
sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov in
programov, ter do znižanja dodeljene višine sredstev
za projekte in programe v primeru, da se razpoložljiva
sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa
proračuna MOL za leto 2018.
VII. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena
sredstva za leto 2018 morajo biti porabljena v letu 2018.
VIII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih programov in projektov so
upravičeni, če:
– so s projektom oziroma programom neposredno
povezani;
– so nujno potrebni za njegovo/njihovo izvajanje;
– so v skladu s cilji projekta oziroma programa;
– so določeni v vlogi vlagatelja na javni razpis;
– dejansko nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev, vlagatelj oziroma prejemnik sredstev pa
hrani dokazila o plačilu ter jih predloži k zahtevku za
izplačilo sredstev;
– so v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne
učinkovitosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah, ki se glasijo na prejemnika sredstev;
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi;
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev programov in projektov.
V zvezi z izvajanjem programov in projektov so
upravičeni naslednji stroški:
– materialni stroški, ki nastanejo ob izvajanju projekta/programa;
– stroški dela oseb, ki izvajajo projekt oziroma program, v višini:
bruto urna
postavka
delo izvajalca s VII. ali nižjo stopnjo
izobrazbe
do 11,94 EUR
delo izvajalca z VIII. stopnjo
izobrazbe
do 20 EUR
– administrativni stroški (elektronska pošta in internetni dostop, telefonija, poštnina in poštne storitve,
pisarniški material) v višini do 10 % od zaprošene vrednosti sofinanciranja projekta oziroma programa s strani
MOL;
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta oziroma programa.
Neupravičeni so naslednji stroški:
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– administrativni stroški, če presegajo pavšal 10 %
od zaprošene vrednosti sofinanciranja projekta oziroma
programa s strani MOL;
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov in računalniške opreme, telefonov, televizorjev, fotoaparatov,
kamer, teleskopov in delov za našteto opremo, nakup
programske opreme, nakup pisarniške opreme itd.);
– tekoče in investicijsko vzdrževanje (npr. obnova
prostorov, popravila itd.);
– amortizacija nepremičnin in opreme;
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– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja
osnovne dejavnosti vlagatelja;
– stroški, namenjeni izobraževanju in usposabljanju
izvajalcev;
– stroški promocije vlagatelja;
– izdaja publikacij;
– stroški, za katere MOL v prijavi ni predviden kot
sofinancer;
– stroški, ki so kriti s strani drugih javnih virov ali
Evropske skupnosti (prepoved dvojnega financiranja);
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni
razpis.
Priznana vrednost programa in/ali projekta bo izhodišče za izračun zneska odobrenih sredstev.
IX. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vlagatelj mora vlogo za vsak projekt in/ali program
posebej (če prijavlja več projektov oziroma programov) za
kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo,
ki bo od 6. 11. 2017 do izteka roka za prijavo objavljena na
naslovu https://erazpisisubvencije.Ljub
ljana.si, povezava
do nje pa tudi na spletni strani MOL (www.ljubljana.si).
Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge za
projekte in/ali programe mora vlagatelj prijavni obrazec
za vse projekte in/ali programe skupaj natisniti iz aplikacije in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjenemu obrazcu mora priložiti vse zahtevane priloge.
Vlagatelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami poslati
po izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana,
in sicer najkasneje do vključno 6. 12. 2017 (velja datum
poštnega žiga). Vloga pomeni ovojnico z vsemi prijavljenimi projekti oziroma programi.
Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo
zgoraj morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Obvezno morajo biti prijave za vse projekte oziroma
programe istega vlagatelja poslane skupaj v eni zaprti
ovojnici z ustreznimi oznakami: JR 2018 – »Ne odpiraj –
vloga: Sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL
s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju
ter prostem času otrok«.
Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije
in izpolnjevanje vlog bodo od 6. 11. 2017 dalje na voljo na spletnem naslovu https://erazpisisubvencije.Ljub
ljana.si/si/pomoc/.
Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav na strani
MOL, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije,
prijave ni mogoče oddati na predpisan način, lahko vlagatelj svoje vloge v celoti izpolni v dokumentu, ki bo objavljen na spletnih straneh, navedenih v prejšnjem odstavku, in jih na MOL pošlje s priporočeno pošiljko na način,
opredeljen v razpisni dokumentaciji. Samo v tem primeru
bodo na tak način oddane vloge pravilne in pravočasne
ter jih bo MOL upoštevala. O morebitnih tehničnih težavah bodo prijavitelji obveščeni na spletni strani MOL.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– vloga vsebuje elektronsko izpolnjen in natisnjen
prijavni obrazec;
– vloga vsebuje vsa dokazila in druge sestavine, ki
jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in razpisne
dokumentacije:
– dokazila o najmanj 20 % sofinanciranju prijavljenega projekta oziroma programa iz lastnih sredstev (dokazila
se morajo glasiti na prijavljeni naziv projekta oziroma programa in morajo vsebovati točen znesek sofinanciranja);
– dokazila o morebitnem sofinanciranju s strani drugih sofinancerjev (dokazila se morajo glasiti na
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prijavljeni naziv projekta oziroma programa in morajo
vsebovati točen znesek sofinanciranja);
– v kolikor se bodo projekti oziroma programi
izvajali v javnih zavodih, soglasja javnih zavodov, ki se
nanašajo na posamezen prijavljen projekt oziroma program, in so podpisana s strani odgovornih oseb javnih
zavodov ter žigosana z žigom javnega zavoda;
– izjave, da zaposleni strokovni delavci šole nimajo ustreznih znanj ali sposobnosti v primerih, ko se
posamezni projekti izvajajo v času obveznega predmetnika v šolah (velja za vsebinsko področje B);
– vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena
pošiljka, na naslov, v roku in z označbami na ovojnici,
z vsemi prijavami projektov oziroma programov istega
vlagatelja v eni zaprti ovojnici, kot je določeno v tej točki
besedila tega javnega razpisa;
– vloga mora biti poslana na obrazcih, predpisanih
v razpisni dokumentaciji;
– v ovojnici mora biti vsa dokumentacija predložena
v vezani mapi (lahko je zvezana z vrvico), in sicer tako,
kot je natisnjena iz aplikacije.
V primeru, da vlagatelj posreduje več kot eno vlogo
(ovojnico), se v nadaljnjem postopku upošteva vloga
(ovojnica), ki je bila prej oddana. V primeru, da tega ni
mogoče ugotoviti iz poštnega potrdila, pa bo komisija
z žrebom izbrala tisto vlogo (ovojnico), ki jo bo upoštevala v nadaljnjem postopku. Če bo vlagatelj oddal več
prijavnic za projekte oziroma programe za posamezno
vsebinsko področje, kot je določeno v tem javnem razpisu, bo komisija pri točkovanju upoštevala le tiste, ki
bodo zložene po vrstnem redu do največjega dovoljenega števila projektov oziroma programov za posamezno
vsebinsko področje. Če tega ne bo mogoče ugotoviti,
bo komisija z žrebom določila, katere projekte oziroma
programe bo obravnavala.
Vloge, ki ne bodo pravilno opremljene, ne bodo
elektronsko oddane, natisnjene in poslane po pošti kot
priporočena pošiljka v predpisanem roku in na predpisan
način, bodo zavržene.
X. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija, ne bo javno in
se bo pričelo 11. 12. 2017. V kolikor se zaradi velikega
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se
nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju komisija ugotavlja
formalno popolnost vlog glede na opredelitev v IX. točki
tega javnega razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala,
da vlogo v roku 5 dni ustrezno dopolnijo.
XI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih na
prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah
zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v IX. točki besedila tega javnega razpisa;
– vloge, ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih prilog, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa
in razpisne dokumentacije, pa navedene vloge ne bodo
dopolnjene na ustrezen način in/ali v roku za dopolnitev
vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, katerih vloge ne bodo v skladu
s predmetom razpisa, določenim v II. točki besedila tega
javnega razpisa;
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
in/ali posebnih pogojev za kandidiranje na tem javnem
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razpisu, določenih v III. in IV. točki besedila tega javnega razpisa;
– tistih vlagateljev, ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejele zadostnega (minimalnega)
števila točk, potrebnih za sofinanciranje;
– tistih vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na
podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega
merila, ne bodo izpolnjene;
– tistih vlagateljev, ki bodo v procesu ocenjevanja
pri katerem izmed izključujočih meril prejele 0 točk.
MOL bo vlagatelje vlog obvestila o izidu tega javnega razpisa v roku do 90 dni od izteka roka za predložitev vlog.
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis
strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki
o projektu oziroma programu in prejemniku sofinanciranih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
XII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani MOL http://www.Ljubljana-si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
XIII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do
12. ure oziroma po e-pošti, in sicer:
– tel. 01/306-40-45 (mag. Melita Oven)
– e-pošta: melita.oven@Ljubljana.si.
Informativni dan za vse zainteresirane s podrobnejšimi navodili o izpolnjevanju razpisne dokumentacije
bo v sredo, 8. 11. 2017, ob 10. uri, v Veliki sejni dvorani
v Mestni hiši, Mestni trg 1, Ljubljana. Dodatnega informativnega dne ne bomo organizirali.
Mestna občina Ljubljana
Št. 430-2032/2017-4
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Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in
81/16), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna
občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), Mestni
trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke
iz MOL v letu 2018
I. Namen in cilji razpisa
Namen javnega razpisa je izbira dejavnosti, ki jih bo
Mestna občina Ljubljana sofinancirala v letu 2018 s področja obogatitvenih dejavnosti v vrtcih ter organizacijo
občasnega varovanja otrok na domu. Z razpisom želimo
omogočiti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh
področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih ter razvijati posebno obliko varstva na domu – občasno varstvo,
ki je dopolnilna in alternativna dejavna servisna storitev,
namenjena staršem otrok, ki potrebujejo fleksibilno in
hipno rešitev, ne pa dolgotrajnega varstva.
Cilji, ki jih ta javni razpis zasleduje, so: razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in
drugih – predvsem starejših, upoštevanje različnosti in
sodelovanje v skupinah, negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje
neodvisnega mišljenja, spodbujanje jezikovnega razvoja
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za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz
vsakodnevnega življenja, izvajanje učinkovitih pristopov
in dobrih praks na področju občasnega varovanja otrok
na domu.
II. Predmet razpisa
Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske
otroke iz javnih vrtcev MOL
Predmet tega sklopa javnega razpisa je sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti, ki jih izvajajo javni vrtci
iz MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum
posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno.
V okviru tega razpisa so razpisane naslednje teme:
1. Zelena Ljubljana (razvoj urbanih zelenih okolij,
ravnanje z odpadki, narava in biotska raznolikost, ravnanje in skrb za vodo, samooskrba, ekološke inovacije),
2. Ljubljana – mesto umetnosti (glasbene, plesne,
likovne, gledališke, folklorne, umetnost književnosti),
3. Medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med
otroki in starejšimi (druženje in vzajemno učenje),
4. Spoštovanje odnosa do drugačnosti (invalidi,
begunci, ranljive skupine),
5. Jubileji vrtcev.
Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok
na domu
Predmet tega sklopa javnega razpisa je sofinanciranje organizacije občasnega varovanja otrok na
domu v MOL, ki jo bodo izvajale neprofitne organizacije
v MOL. Organizacija varstva otrok je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL.
V okviru tega sklopa bomo sofinancirali organizacijo
občasnega varstva otrok na domu, ki bo zagotavljala
zlasti popoldansko in večerno, izjemoma tudi dopoldansko varstvo otrok v MOL.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1.1 Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo
naslednje osnovne pogoje:
– Prijavljene dejavnosti so umeščene v eno izmed
vsebinskih področij iz točke II., vsebina pa je skladna
s predmetom razpisa.
– Vlagatelj zagotavlja vsaj še enega sofinancerja za
prijavljene dejavnosti.
– Prijavljene dejavnosti morajo biti izvedene s strani prijavljenih izvajalcev v vlogi na javni razpis. Le-ti ne
smejo prenesti izvajanje dejavnosti na tretje fizične ali
pravne osebe.
– Vsi vlagatelji morajo za vsako posamezno vsebinsko področje zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri
izvedbi dejavnosti ni evidentiran v kazenski evidenci kot
pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost.
– Vlagatelj zagotavlja, da je izpolnil vse tekoče pogodbene obveznosti za leto 2017, v kolikor je bil pogodbeni partner MOL v okviru sofinanciranja dejavnosti
za predšolske otroke iz MOL.
– Dejavnosti, ki so že v celoti financirane iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet
tega razpisa.
– Investicijski projekt ni predmet tega razpisa.
Velja za sklop A:
Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz
javnih vrtcev MOL
Upravičeni vlagatelji prijav so javni vrtci iz Mestne
občine Ljubljana.
Velja za sklop B:
Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
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Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje organiziranja občasnega varovanja
otrok na domu, in so ustanovljene na podlagi enega od
zakonov:
– Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).
1.2 Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske
otroke iz javnih vrtcev MOL
– vsebina vloge je v skladu z razpisanimi temami
v predmetu tega javnega razpisa (točka II. Predmet
razpisa);
– dejavnosti morajo biti izvedene med 1. 1. 2018
in 31. 12. 2018;
– dejavnosti načrtujejo strokovni delavci vrtca
v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in
pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli
Kurikula za vrtce;
– nosilec dejavnosti je vzgojitelj, v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo se lahko vključi zunanji izvajalec,
ki je:
– strokovnjak oziroma ekspert s področja dejavnosti, ki to izkaže z ustreznimi referencami in/ali
– nevladna organizacija, ki ima sedež v MOL;
– število predvidenih ur neposrednega dela strokovnih delavcev vrtca in vključenih zunanjih izvajalcev
je v razmerju:
– najmanj 70 % strokovnih delavcev vrtca in
– največ 30 % zunanjih izvajalcev;
– obogatitvene dejavnosti se za otroke izvajajo
brezplačno. Dodatne stroške, ki so vezani na dejavnosti izven stavbe in igrišča vrtca, npr. vstopnine, prevozi,
lahko plačajo tudi starši. Pri tem pa je potrebno otrokom,
za katere starši stroškov ne morejo kriti, zagotoviti brezplačno udeležbo;
– zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL,
Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odseka
za predšolsko vzgojo, ne sme presegati:
– 1.) Zelena Ljubljana, največ v višini
1.250,00 EUR,
– 2.) Ljubljana – mesto umetnosti, največ v višini
1.000,00 EUR,
– 3.) medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja
med otroki in starejšimi, največ v višini 1.000,00 EUR,
– 4.) spoštovanje odnosa do drugačnosti, največ
v višini 1.000,00 EUR in
– 5.) jubileji vrtcev (10 let, 20 let, 30 let …) –
največ do 700,00 EUR za vrtec; za jubileje enot vrtcev
(10 let, 20 let, 30 let …) največ 150,00 EUR na enoto
vrtca in 1,00 EUR na otroka v tej enoti;
– posamezni vrtec kot celota (in ne posamezna
enota vrtca) se lahko prijavi na celoten sklop sofinanciranja z največ štirimi vlogami, od tega:
– z največ tremi vlogami na teme od 1. do 4. točke II. Predmet razpisa in
– z eno vlogo za jubileje pod temo 5. točke
II. Predmet razpisa v primeru, da bo vrtec v letu 2018
obeležil jubilej delovanja;
– posamezni vlagatelji oddajo vse vloge v eni ovojnici;
– posamezni vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v MOL.
Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok
na domu
– vsebina vloge je v skladu s predmetom tega javnega razpisa (točka II. Predmet razpisa),
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– organizacija občasnega varovanja otrok na domu
se izvaja med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2018,
– vlagatelj mora imeti sedež v MOL,
– organizacija varovanja otrok na domu je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL
in varovanje otrok na domu mora biti dostopno vsem
otrokom pod enakimi pogoji,
– članstvo v organizaciji, ki izvaja organizacijo občasnega varovanja otrok na domu, ali plačilo kakršnegakoli prispevka za organiziranje občasnega varovanja
otrok na domu, ne sme biti pogoj za izvedbo storitve
naročniku,
– organizator občasnega varstva otrok bo moral zagotoviti, da so izvajalci varstva otrok polnoletne osebe,
ki imajo najmanj srednjo izobrazbo ali osebe, ki imajo
vsaj pet let izkušenj v vzgojno izobraževalnem delu,
– organizator varovanja otrok na domu mora za izvajalce občasnega varovanja otrok na domu zagotoviti
brezplačen tečaj o varovanju otrok (minimalno 24-urni
tečaj),
– organizator občasnega varovanja otrok na domu
mora imeti v času prijave na javni razpis sklenjene
pogodbe o opravljanju občasnega varovanja otrok na
domu z najmanj šestimi izvajalci, ki morajo biti sklenjene
v skladu z določili Pravilnika o pogojih za občasno varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97),
– izbrani vlagatelj, ki bo sklenil z MOL pogodbo
o sofinanciranju organizacije občasnega varovanja otrok
na domu, mora v roku 45 dni od dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju imeti sklenjene pogodbe o opravljanju občasnega varovanja otrok na domu z najmanj
desetimi izvajalci in ves čas trajanja imeti sklenjene
pogodbe z najmanj enakim številom izvajalcev,
– organizator občasnega varovanja otrok na domu
ne sme imeti sklenjene pogodbe o opravljanju občasnega varovanja otrok na domu z osebo, ki je vpisana
v evidenco oseb, ki jim je bilo z odločbo prepovedano
občasno varovanje otrok na domu,
– organizator občasnega varovanja otrok na domu
mora zagotavljati občasno varovanje otrok na domu le
z osebami, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o občasnem varovanju otrok na domu, in je odgovoren za škodo, ki jo povzročijo izvajalci varovanja otrok na domu,
v skladu s splošnimi pravili o odgovornosti,
– organizator mora imeti določeno kot spodnjo mejo
trajanja posamezne storitve varovanja otrok na domu
najmanj dve uri dnevno,
– vlagatelj mora imeti oblikovano ponudbo za izvajanje občasnega varovanja otrok na domu v skladu
z določbo 7. člena Pravilnika o pogojih za občasno
varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97) in
cenik storitev občasnega varovanja otrok na domu, ki
ga sprejme njegov pristojni organ,
– cena storitve občasnega varovanja otrok na domu
ne sme presegati 4,61 EUR na uro (Odredba o uskladitvi
najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih
in občasnih del (Uradni list RS, št. 27/17)) in cene iz cenika morajo biti fiksne za celo leto 2018,
– podatke o opravljenem varovanju otrok na domu
se vpiše v obrazec napotnice, ki ga mora določiti organizator občasnega varovanja otrok na domu. Obrazec napotnice mora vsebovati naslednje podatke: ime, priimek
in naslov naročnika, ime in priimek osebe, ki je opravila
varovanje otrok na domu, datum in čas pričetka in zaključka varovanja otrok na domu in druge podatke, ki jih
določi organizator občasnega varovanja otrok na domu.
Podatke o začetku in koncu izvajanja storitev v napotnico vpiše naročnik, ostale podatke pa oseba, ki je storitev
opravila. Izpolnjeno napotnico podpišeta naročnik in
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oseba, ki je opravila storitev. Za opravljeno storitev organizator varovanja otrok na domu naročniku na podlagi
napotnice izstavi račun. Plačilo temelji na ceniku, ki ga je
vlagatelj priložil v svoji prijavi na javni razpis,
– organizator mora voditi evidenco oseb, ki občasno varujejo otroke na domu, v skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK,
36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO) in tem osebam izdati izkaznico osebe,
ki občasno varujejo otroke na domu v skladu 6. členom
Pravilnika o pogojih za občasno varovanje otrok na
domu (Uradni list RS, št. 41/97),
– organizator varstva in osebe, ki občasno varujejo otroke na domu, so dolžne varovati zaupnost vseh
podatkov o družini in njihovih članih, kot tudi vseh
ostalih dejstvih in okoliščinah, ki kažejo na to, kako
družina živi,
– organizator varovanja otrok na domu mora zagotoviti izvedbo organizacije občasnega varovanja otrok
na domu in izvajanje občasnega varovanja otrok na
domu v skladu z določili tega razpisa in z veljavnimi predpisi s tega področja, zlasti pa z Zakonom o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo,
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 –
ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in Pravilnikom
o pogojih za občasno varovanje otrok na domu (Uradni
list RS, št. 41/97),
– na razpisu bomo vlagateljem dodelili sredstva,
sorazmerna z doseženimi točkami glede na okvirna
sredstva.
IV. Merila za izbor vlog: merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja vlog, s pomočjo katerih področna
strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse
pogoje za razpisano področje dejavnosti za predšolske
otroke iz MOL, so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
V. Okvirna višina sredstev
MOL si pridržuje pravico do znižanja okvirne višine
sredstev namenjenih realizaciji razpisanih dejavnosti
ter do znižanja dodeljene višine sredstev za dejavnosti v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo
v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za
leto 2018.
Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske
otroke iz javnih vrtcev MOL
Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji vseh
petih razpisanih tem obogatitvenih dejavnosti, znaša
70.000 EUR.
Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok
na domu
Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji organizacije občasnega varovanja otrok na domu, znaša
40.000 EUR.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena
sredstva za leto 2018 morajo biti porabljena do 31. 12.
2018. Izvajanje dejavnosti se ne sme zaključiti pred
dnem, ko pogodba o sofinanciranju začne veljati.
VII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih dejavnosti so upravičeni, če:
– so z dejavnostjo neposredno povezani,
– so nujno potrebni za njegovo izvajanje in so
v skladu s cilji dejavnosti,
– so določeni v prijavi prejemnika,
– so v skladu z načeli skrbnosti dobrega gospodarja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne
učinkovitosti,
– so dejansko nastali in izvajalec hrani dokazila
o plačilu,
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– nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah in so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi in
se glasijo na vlagatelja,
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev dejavnosti.
Neupravičeni so naslednji stroški:
Velja za sklop A:
– povračljiv davek na dodano vrednost,
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, fotoaparatov, teleskopov, nakup programske opreme, nakup
pisarniške opreme itd.),
– tekoče in investicijsko vzdrževanje (npr. obnova
igrišč, prostorov, popravil),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja, zaradi opravljanja
osnovne dejavnosti vlagatelja,
– stroški, namenjeni izobraževanju in usposabljanju
strokovnih delavcev,
– stroški, za katere MOL v prijavi ni predviden kot
sofinancer,
– stroški, ki so kriti s strani drugih javnih virov ali
Evropske skupnosti (prepoved dvojnega financiranja),
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni
razpis.
Velja za sklop B:
– povračljiv davek na dodano vrednost,
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, fotoaparatov, teleskopov in delov za našteto opremo, nakup
programske opreme, nakup pisarniške opreme itd.),
– tekoče in investicijsko vzdrževanje (npr. prostorov, popravil),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– stroški, namenjeni izobraževanju in usposabljanju
strokovnih delavcev,
– stroški, za katere MOL v prijavi ni predviden kot
sofinancer,
– stroški, ki so kriti s strani drugih javnih virov ali
Evropske skupnosti (prepoved dvojnega financiranja),
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni
razpis.
Prejemniki sredstev bodo morali spremljati porabo
sredstev iz odobrenega programa ločeno na posebnem
stroškovnem mestu, s čimer se bo zagotavljala transparentnost namenskosti porabe sredstev.
VIII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot
priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje
do vključno 6. 12. 2017 (velja datum poštnega žiga).
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na ovojnici.
Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Ovojnica mora biti pri Sklopu A na prednji strani
označena z:
Javni razpis 2018 – Sofinanciranje dejavnosti
za predšolske otroke iz MOL v letu 2018
SKLOP A: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis:
»Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih
vrtcev MOL«
Obvezno morajo biti vse vloge vrtca (do največ 3
vloge in priloga obrazložitve jubileja) poslane skupaj
v eni zaprti ovojnici.
Ovojnica mora biti pri Sklopu B na prednji strani
označena z:
Javni razpis 2018 – sofinanciranje dejavnosti
za predšolske otroke iz MOL v letu 2018
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SKLOP B: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Organizacija občasnega varovanja otrok na domu«
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna vloga:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje,
– priložena vsa obvezna dokazila in druge priloge,
navedeni v razpisnih pogojih pod III. točko tega besedila
in v prijavnem obrazcu MOL, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije tega javnega razpisa,
– poslana po pošti kot priporočena pošiljka, na naslov, v roku in z označbami na ovojnici, kot je določeno
v tej točki tega besedila javnega razpisa.
Obvezno mora biti do največ ena vloga poslana
v eni zaprti ovojnici.
IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna strokovna komisija in ne bo javno, se bo pričelo dne 11. 12. 2017.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje
ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju področna strokovna komisija ugotavlja
formalno popolnost vlog glede na opredelitev v VIII. točki besedila tega javnega razpisa. V primeru nepopolno
izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo področna strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 5 dni
ustrezno dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področne strokovne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisnih področjih na prvi stopnji s sklepi odločila mestna
uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VIII. točki besedila tega javnega razpisa,
– tistih vlagateljev, ki bodo v okviru tega javnega
razpisa prijavili večje število vlog, kot je največje število
vlog, ki jih vlagatelj lahko prijavi na ta javni razpis; vrstni
red vlog, vzetih v nadaljnjo obravnavo, bo temeljil na
evidentiranju s strani MOL,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in
razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje, pa ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge
(nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
in posebnih pogojev, določenih v besedilu tega javnega
razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje,
– ki pri ocenjevanju na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne
bodo prejeli zadostnega (minimalnega) števila točk, potrebnih za sofinanciranje,
– tistih vlagateljev, ki bodo pri katerem od meril
ocenjeni z 0 točkami,
– tistih vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na
podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega
merila, ne bodo izpolnjene.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev pod
točko III., ne bodo vključene v postopek ocenjevanja.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu tega
javnega razpisa najkasneje v roku 90 dni od dneva, ko
se izteče rok za predložitev vlog.
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis
strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki
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o programu in prejemniku sofinanciranih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega
značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija za
posamezno razpisno področje je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL:
http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/,
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni
dan, in sicer med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odsek za predšolsko vzgojo (1. nadstropje),
Resljeva 18, Ljubljana, soba 108.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 8.30 do
11.30 oziroma e-pošti, in sicer pri Violeti Logar:
– tel. 306-40-18,
– e-pošta: violeta.logar@Ljubljana.si.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v sredo,
8. 11. 2017, ob 8.30, v Veliki sejni dvorani v Mestni hiši, Mestni trg 1, Ljubljana. Prosimo vas, da svojo udeležbo predhodno in obvezno potrdite na zgornji elektronski naslov.
Mestna občina Ljubljana
Št. 152-01-0005/2017

Ob-3310/17

Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13 in 81/16), 40. člena Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (Uradni
vestnik MOV, št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo) in
Sklepa župana o začetku postopka javnega razpisa za
sofinanciranje socialnovarstvenega programa »Center za
brezdomne osebe« v Mestni občini Velenje za obdobje od
2018 do 2021, št. 152-01-0005/2017, z dne 2. 10. 2017,
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje socialnovarstvenega programa
»Center za brezdomne osebe« v Mestni občini
Velenje za obdobje od 2018 do 2021
Namen javnega razpisa je sofinanciranje socialnovarstvenega programa »Center za brezdomne osebe«
v Mestni občini Velenje za obdobje od 2018 do 2021.
Z izbranim izvajalcem programa bo Mestna občina Ve-

lenje sklenila štiriletno pogodbo o izvajanju programa,
sofinanciranje pa se bo dogovarjalo letno, z aneksi
k pogodbi, ki se bodo sklenili le v primeru, da bodo zagotovljena sredstva v proračunu, da bodo potrebe po
namestitvi uporabnikov in da bodo zagotovljeni prostorski pogoji za izvajanje programa.
I. Sofinancer: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje socialnovarstvenega programa »Center za brezdomne osebe« v Mestni občini Velenje za obdobje od
2018 do 2021 (v nadaljevanju: program). Mestna občina
Velenje bo zagotavljala prostore za izvajanje programa.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Vlagatelj oziroma vlagateljica (v nadaljevanju:
vlagatelj) je pravna oseba s statusom društva, zasebnega neprofitnega zavoda ali javnega zavoda, s šifro dejavnosti s področja socialnega varstva po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in
17/08), oziroma ki ima v svojih aktih opredeljeno delovanje na razpisanem področju, na katerega se prijavlja.
2. Vlagatelj bo izvajal prijavljeni program na območju Mestne občine Velenje za občanke in občane (v nadaljevanju: občani) Mestne občine Velenje. Po dogovoru
z Mestno občino Velenje pa tudi za občane drugih občin.
3. Vlagatelj mora razpolagati (na obligacijsko pravni
ali na delovnopravni podlagi) s kadrom, in sicer z najmanj eno osebo z univerzitetno izobrazbo socialne,
psihološke, pedagoške ali delovno terapevtske smeri,
ki je usposobljena za delo z ranljivimi ciljnimi skupinami,
med katere sodijo: brezdomne osebe, invalidi, uporabniki psihiatričnih storitev, zasvojenci, post penala in drugi
materialno in socialno ogroženi občani.
4. Vlagatelj mora razpolagati (na obligacijsko pravni ali na delovnopravni podlagi) z najmanj eno osebo,
ki je kot strokovni sodelavec v zadnjih petih letih pred
rokom za predložitev vlog neprekinjeno 2 leti kvalitetno
in strokovno izvajal dela na področju izvajanja socialnovarstvenega programa za brezdomne osebe.
5. Program mora omogočati neprekinjeno namestitev oziroma bivanje in osebno pomoč brezdomnim
osebam. Uporabnikom programa mora biti nudeno zagotavljanje kakovostnih socialno varstvenih storitev 24
ur dnevno, vse dni v tednu.
6. Vsebina programa, s katerim vlagatelj kandidira
na javni razpis, je v skladu s predmetom razpisa.
Opomba: za izpolnjevanje pogojev pod točkama 3.
in 4. zadošča, da ju izpolnjuje ena oseba.

IV. Merila za izbor programa
Merila za izbor programa so naslednja:
MERILO
1. Kvaliteta predloga
Vsebinska kakovost in relevantnost predloga, upoštevaje predmet razpisa. Jasnost in
uresničljivost načrta aktivnosti. Praktičnost, ustreznost in usklajenost aktivnosti s splošnim
ciljem, specifičnim namenom in pričakovanimi rezultati. Usklajenost predloga s predmetom
razpisa. Sodelovanje z mediji.
2. Finančna konstrukcija
2.1. Viri sredstev
– Sredstva iz drugih virov v višini nad 50 % vseh upravičenih stroškov izvajanja
programa 	
število točk: 10
– Sredstva iz drugih virov v višini od 30 % do 50 % vseh upravičenih stroškov
izvajanja programa 	
število točk: 8

MAKSIMALNO
ŠTEVILO TOČK
(100)
40
40

10
10
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MAKSIMALNO
ŠTEVILO TOČK
(100)

– Sredstva iz drugih virov v višini do 30 % vseh upravičenih stroškov izvajanja
programa 	
število točk: 5
3. Referenca
Referenca vodje in sodelavcev programa.

50
50

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni vlagatelj, je 100.

V postopku bodo iz nadaljnje obravnave izločeni predlogi vlagateljev, ki:
– bodo dosegli manj kot 50 možnih točk,
– katerih vsebina, prijavljena na javni razpis, ne bo
v skladu s predmetom razpisa,
V kolikor vlagatelj prijavnega obrazca 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 odgovarjajočem
kriteriju vlagatelj dobil 0 točk.
Iz nadaljnje obravnave bodo izločene tudi vloge, pri
katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je vlagatelj navajal netočne podatke.
Izmed vseh prispelih programov, bo strokovna komisija za ocenjevanje in vrednotenje programa, izbrala
izvajalca programa, ki bo zbral najvišje število točk in
z njim sklenila pogodbo.
V. Okvirna višina sredstev
Višina sredstev, namenjena za realizacijo programa
z razpisnega področja tega javnega razpisa, se opredeli
z vsakokratnim sprejetim oziroma veljavnim proračunom
Mestne občine Velenje. Predvidena višina sredstev, namenjenih za program v letu 2018, je 55.600,00 EUR.
Z izbranim izvajalcem bo Mestna občina Velenje po letu
2018 za vsako nadaljnje leto do vključno leta 2021 sklenila aneks k pogodbi.
Mestna občina Velenje si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.
Upravičeni stroški so dejansko nastali in plačani
stroški (izdatki) za izvajanje programa, in sicer:
stroški nujno potrebni za uspešno izvajanje programa;
stroški določeni v vlogi izvajalca programa; stroški v skladu
z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti cenovne
primernosti in stroškovne učinkovitosti; prepoznavni in preverljivi stroški ter stroški, podprti z izvirnimi dokazili.
V primeru, da izvajalec programa za izvajanje programa, ki je predmet tega razpisa, pridobi sredstva iz
drugih virov, se višina sredstev zmanjša za znesek sofinanciranja iz drugih virov. Višina sredstev sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa znaša tako največ
do višine razlike vseh upravičenih stroškov izvajanja
programa in višine pridobljenih sredstev iz drugih virov
sofinanciranja.
Izvajalec programa je dolžan v roku 30 dni od sklenitve pogodbe z drugim sofinancerjem o sofinanciranju
programa, ki je predmet te pogodbe, sofinancerju poslati
fotokopijo pogodbe o sofinanciranju.
VI. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati osebno ali po pošti
na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, in sicer najkasneje do vključno 8. novembra
2017, do 12. ure.
Vsaka vloga mora biti oddana ali poslana v zaprti
ovojnici in obvezno opremljena z oznako: »Ne odpiraj –
Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenega programa »Center za brezdomne osebe« v Mestni občini
Velenje za obdobje od 2018 do 2021«.

VII. Formalno popolne vloge
V postopek presoje o izpolnjevanju pogojev ter
v ocenjevanje na osnovi meril tega javnega razpisa
bodo izbrane formalno popolne vloge. Vloga šteje kot
formalno popolna, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– je oddana na izpolnjenem, podpisanem in žigosanem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Če vlagatelj žiga ne
uporablja na mestih v prijavnem obrazcu, kjer sta predvidena žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja, zadošča
podpis odgovorne osebe vlagatelja,
– ima priložene vse priloge, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, in so objavljene na spletni strani www.velenje.si.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija za odpiranje vlog,
bo javno in se bo začelo v sredo, 8. novembra 2017, ob
13. uri, v sejni sobi Urada za družbene dejavnosti, soba
št. 405, v 4. nadstropju, na naslovu Titov trg 1, Velenje.
Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki
skladno s VII. točko tega javnega razpisa, niso formalno
popolne, v roku, ki ga določi komisija in ki ni daljši od
15 dni, dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih
in zavrženih vlogah s sklepom odločil župan Mestne občine Velenje, zoper naveden sklep pa je možna pritožba
v roku 8 dni od prejema sklepa, in sicer na naslov: Mestna
občina Velenje, Urad za družbene dejavnosti, Titov trg 1,
Velenje. O pritožbi odloča župan Mestne občine Velenje.
Zavržene bodo:
– vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je
določen v VI. točki besedila tega javnega razpisa,
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani
k dopolnitvi in katerih vloge ne bodo dopolnjene v roku
za dopolnitev.
Zavrnjene bodo:
– vloge oziroma programi tistih vlagateljev, ki ne
bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v III. točki
tega javnega razpisa,
– vloge oziroma programi, ki pri ocenjevanju na
osnovi meril iz točke IV. tega javnega razpisa, dosegli
manj kot 50 možnih točk,
– vloge katerih vsebina, prijavljena na javni razpis,
ne bo v skladu s predmetom razpisa.
Mestna občina Velenje bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v roku 30 dni od
odpiranja vlog. Izbrani prejemnik sredstev bo pozvan
k sklenitvi pogodbe, v primeru, da se izbrani prejemnik
v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa je od
dneva objave dosegljiva na spletni strani Mestne občine
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Velenje: http://www.velenje.si, pod rubriko: priložnosti,
javne objave.
Do izteka prijavnega roka jo lahko zainteresirani
vlagatelji tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni dan, ponedeljek in torek, od 8. do 15. ure, sreda od
8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure, na naslovu:
Mestna občina Velenje, Glavna pisarna, Titov trg 1,
3320 Velenje.
XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani:
– preko e-pošte na naslovu: ines.gricar.locnikar@velenje.si,
– po tel. 03/89-61-741 – izključno v času uradnih
ur, in sicer:
– ponedeljek in torek od 8. do 15. ure,
– sreda od 8. do 17. ure in
– petek od 8. do 13. ure.
Mestna občina Velenje
Št. 410-238/2017

Ob-3314/17

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, na podlagi Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 8/16,
z dne 5. 2. 2016), Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5/17,
z dne 3. 2. 2017), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08 – ZKme-1, z dne 9. 5. 2008), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 78/15, z dne
16. 10. 2015), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska
Bistrica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list
RS, št. 8/16, z dne 5. 2. 2016), mnenja o skladnosti Ministrstva za finance, št. priglasitve: M001-5880416-2015,
z dne 18. 11. 2015 in obvestila o pridobitvi potrdila
EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči,
z identifikacijsko številko sheme pomoči, št. SA.43372
(2015/XA), z dne 26. 2. 2016, objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev državne pomoči
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2017 – II
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Ilirska Bistrica v letu 2017.
Ukrep 3: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega
tovornega prometa iz odročnih krajev.
Predmet sofinanciranja so stroški tovornega prometa za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
II. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev je 4.800,00 evrov.
V proračunu Občine Ilirska Bistrica so za navedeni
ukrep zagotovljena sredstva na proračunski postavki
4001124, v višini 4.800,00 evrov.
Sredstva se na podlagi tega razpisa dodeljujejo
skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne
18. decembra 2013, o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis«
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je odvisna od rezultatov ocenjevanja prejetih
popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upra-

vičenca ter višine razpoložljivih sredstev. Maksimalna
višina sofinanciranja je opredeljena v okviru ukrepa.
III. Splošne določbe
Splošne finančne določbe:
1. Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev, ki se bo izvajal v letu
2017 je v skladu s pomočmi, dodeljenimi po pravilu »de
minimis«.
2. Velja, da je aktivnost lahko začeta pred izdajo
upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu
o dodelitvi sredstev, upravičeni stroški po temu razpisu pa so tisti, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2017 do
11. 12. 2017 (skrajni rok za oddajo zahtevka za izplačilo
pomoči je 11. december 2017).
3. Dokazila o izvedenem prevozu, ki jih upravičenec
priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja. Dokazila morajo
biti predložena v originalu, z originalnim podpisom in
žigom, obvezno se priložijo dokazila o plačilu (originalni
plačilni nalog oziroma bančni izpisek).
4. Občina Ilirska Bistrica bo kot izplačevalec upoštevala veljavno davčno zakonodajo.
5. Skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati
200.000,00 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja
pomoči 100.000,00 evrov).
Splošne določbe:
1. Vlagatelji morajo pri prijavi na ta razpis upoštevati
določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
– ZIntPK-UPB2, Uradni list RS, št. 69/11).
2. Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek.
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali
dejavnosti.
3. Vlagatelj mora zagotoviti ustreznost in kakovost
tovornega prometa, skladno s področno zakonodajo.
IV. Namen razpisa
Namen ukrepa je pokrivanje operativnih stroškov
cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih
območjih Občine Ilirska Bistrica. Financira se stroške
tovornega prometa za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Upravičenci po tem razpisu so subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega
prometa.
Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih (zbiranje in transport iz
odročnih krajev).
Sofinancira se do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta oziroma ne več kot 1.000,00
evrov po proizvajalcu.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek 100.000 evrov/upravičenca oziroma na enotno podjetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih let, kot
je določen za dejavnosti cestnega tovornega prometa.
Upravičenec priloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na Razpisnem obrazcu 1 – Vloga
2017 – Sofinanciranje prevoza iz odročnih krajev priloga
1 k Razpisnemu obrazcu: Izračun prevoza 2017,
– priloga 2 k Razpisnemu obrazcu: Seznam prog
(relacij) z naslovi kmetij – proizvajalcev na katerih se
opravlja storitev prevoza v Občini Ilirska Bistrica,
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– dokazila oziroma računi o opravljenem tovornem
prometu na odročnih območjih, z navedbo lokacij (prog)
in razdalj iz katerih so razvidni stroški prevoza izraženi
v kilometrih (osnova za izračun je višina veljavne kilometrine opravljeni storitvi),
– letno število prevozov,
– dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti
prevoza.
V. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Dejavnost, ki se izvaja v letu 2017 in bo predmet
prijave na ta razpis za ukrepe, ki spadajo v pomoči
dodeljene po pravilu »de minimis« velja, da so lahko
začeti pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar ne pred
1. 1. 2017.
Razpisani ukrep se mora smiselno zaključiti do
11. decembra 2017. Upravičenci morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune izstaviti najkasneje do 11. decembra 2017, skupaj z zahtevkom
za izplačilo sredstev.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge izpolnjene na obrazcu razpisne dokumentacije oddati po pošti kot priporočeno
pošiljko na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, Ilirska Bistrica, ali osebno v sprejemni pisarni
občine do ponedeljka, 6. novembra 2017, do 9. ure.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv
in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
Kmetijstvo 2017 – Ukrep 3-II«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen obrazec Razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi dokazili in listinami,
– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je
določen s tem javnim razpisom.
VII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu razpisa
Vloge, prispele na javni razpis odpira in obravnava strokovna Komisija, imenovana s strani župana.
Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna
strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije
pozove vlagatelja, da jo v roku 8 dni dopolni. Če vlagatelj vloge v roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za
podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti
o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom
kot nepopolna zavrže.
Komisija v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo vsa razpisana razpoložljiva sredstva, lahko zniža
odstotek sofinanciranja oziroma določi najvišjo višino
sredstev na vlagatelja.
Na osnovi potrjenega predloga Komisije za razdelitev sredstev, bo Občina Ilirska Bistrica predvidoma
v osmih dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo
vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter
višini dodeljenih sredstev. Občina Ilirska Bistrica bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo
izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v V. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev
vloge (nepopolne vloge).
VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka, dosegljiva na
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spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, vsak delovni dan,
do izteka prijave na razpis.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po
tel. 05/71-12-315 ali osebno pri Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 430-0096/2017-2

Ob-3322/17

Mestna občina Murska Sobota na podlagi 219. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu
Mestne občine Murska Sobota za leto 2017 (Uradni list
RS, št. 11/17) in Statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10 in 39/15) objavlja
javni razpis
za nadaljnje prejemanje štipendij za nadarjene
študente v Mestni občini Murska Sobota
za študijsko leto 2017/2018
Ime in sedež naročnika: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je štipendiranje nadarjenih študentov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota v študijskem letu
2017/2018 (traja od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018), ki so
štipendijo za nadarjene študente že pridobili v šolskem
letu 2016/2017.
Upravičenci: študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki imajo status rednega ali izrednega študenta in se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali tujini (v
nadaljnjem besedilu: kandidati), ki:
– so v študijskem letu 2016/2017 prejemali štipendijo za nadarjene študente Mestne občine Murska Sobota,
– imajo najmanj 3 leta stalno prebivališče na območju Mestne občine Murska Sobota, od objave predmetnega javnega razpisa,
– niso v delovnem razmerju,
– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
– niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov,
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki
Sloveniji, razen če študirajo v tujini,
– študenti, ki se izobražujejo po programu dodiplomskega in podiplomskega študija, pa imajo v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8,0 iz
vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti,
študenti, ki študirajo v tujini pa z njo primerljivo oceno.
Štipendist lahko prejema štipendijo za posamezni
letnik na isti stopnji le eno leto.
Višina razpoložljivih sredstev: višina štipendij in število dodeljenih štipendij sta odvisna od razpoložljivih
sredstev v občinskem proračunu Mestne občine Murska
Sobota za leto 2017 in leto 2018. Komisija za štipendije vsako leto na podlagi prejetih vlog določi s sklepom
višino najvišje in najnižje mesečne štipendije ter število
podeljenih štipendij. Štipendija se izplačuje na transakcijski račun štipendista praviloma do 15. v mesecu za
pretekli mesec.
Prijava
Razpis je objavljen na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota in v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Prijavo za podelitev štipendije se odda na obrazcu
»Vloga za nadaljnje prejemanje štipendije za nadarjene
študente Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto
2017/2018«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: www.murska.sobota.si pod rubriko »Odprti Razpisi
– področje izobraževanje« ali na sedežu Mestne občine
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, –
vložišče.
Kandidat mora k prijavi na javni razpis predložiti:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja,
– dokazilo o študijskem uspehu preteklega študijskega leta (v kolikor kandidat za podelitev štipendije za
študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za podelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih
ali povabilo tuje izobraževalne ustanove z obrazložitvijo
s priloženim prevodom v slovenski jezik. Potrdilo o vpisu
mora predložiti najkasneje do izplačila prve štipendije),
– dokazilo izobraževalne ustanove o vseh številčno izraženih končnih ocenah vseh uspešno opravljenih
obveznostih, doseženih na študijskem programu, z razvidnimi datumi opravljanja vsake obveznosti,
– v primeru šolanja na univerzi v tujini vlogi priloži fotokopijo dokumentacije, prevod v slovenski jezik
ter ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti študija
v tujini z ocenami oziroma vrednotenjem v Republiki
Sloveniji,
– dokazila o izjemnih dosežkih, ki se uveljavljajo,
– potrdilo o stalnem bivališču,
– fotokopijo bančne izkaznice.
Odpiranje vlog: odpiranje vlog z ugotavljanjem popolnosti vlog bo izvedla Komisija za štipendije, ki jo
sestavljajo dva predstavnika Mestne občine Murska
Sobota in en predstavnik Pomurske izobraževalne fundacije. Odpiranje vlog bo Komisija za štipendije izvedla predvidoma v roku 8 dni po izteku razpisnega roka
in ne bo javno.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge. Vloge oddane po izteku
prijavnega roka (nepravočasne prijave) ali vloge, oddane v nepravilno izpolnjenih oziroma označenih kuvertah,
se s sklepom zavržejo.
Obravnava vlog: komisija za štipendije obravnava
in ovrednoti vloge na podlagi Kriterijev za vrednotenje
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vlog v postopku izbora nadarjenih študentov – štipendistov Mestne občine Murska Sobota. Kandidate razvrsti
glede na doseženo število točk, od najvišje do najnižje
zbranih točk. Komisija pripravi predlog podelitve štipendij, ki ga predlaga v potrditev direktorju mestne
uprave. O podelitvi štipendij za nadarjene študente
bodo kandidati pisno obveščeni v 60 dneh od zadnjega dne za oddajo vlog. Komisija bo obravnavala le
pravočasne in popolne vloge. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje
v razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke
in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog
bodo kandidati pozvani, da v določenem roku vloge
dopolnijo. V kolikor nepopolnih vlog ne bodo dopolnili
v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev,
se bodo vloge zavrgle.
Rok za oddajo vlog:
– študentje oddajo vlogo najkasneje do 7. 11. 2017.
Kandidati vlogo oddajo v zaprti ovojnici (kuverti) z navedbo: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
za nadaljnje prejemanje štipendij nadarjenih študentov Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto
2017/2018«.
Vlogo kandidati pošljejo priporočeno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000
Murska Sobota, ali osebno vložijo v vložišče Mestne
občine Murska Sobota.
Dodatne informacije in pojasnila
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko
zainteresirani dobijo pri kontaktni osebi Darja Kadiš,
tel. 02/525-16-30 ali na elektronski naslov darja.kadis@murska-sobota.si.
Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. javni razpis za nadaljnje prejemanje štipendij
nadarjenih študentov Mestne občine Murska Sobota za
študijsko leto 2017/2018,
2. vloga za podelitev štipendije za študente Mestne
občine Murska Sobota za študijsko leto 2017/2018,
3. izjava kandidata-ke,
4. vzorec pogodbe o štipendiranju,
5. kriteriji za vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih študentov – štipendistov Mestne občine
Murska Sobota.
Mestna občina Murska Sobota
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Razpisi delovnih mest
Ob-3312/17
Na podlagi sklepa Sveta šole Srednje ekonomske šole Maribor, ki je bil sprejet na 4. seji Sveta šole,
dne 17. 10. 2017, Svet šole Srednje ekonomske šole
Maribor, Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24
in 47/15 in spremembe, v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let. Za čas mandata bo z njim/-o sklenjena pogodba
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Predvideni začetek dela bo 1. 3. 2018.
Pisno prijavo, ki ji morate priložiti:
– dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah
v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence,
potrdilo sodišča, kjer ima kandidat prebivališče, da ni
v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču, torej izven kraja prebivališča,
zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo
dejanje zoper spolno nedotakljivost),
– program vodenja šole za mandatno obdobje,
– življenjepis (CV Europass)
pošljite v 8 delovnih dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet Srednje ekonomske šole Maribor,
Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor, z oznako »Prijava za
razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet šole Srednje ekonomske šole Maribor
Št. 101-16/1-2017

Ob-3313/17

Nadzorni svet javnega podjetja Kontrola zračnega
prometa Slovenije, d.o.o. na podlagi 22. člena Akta
o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. z dne 16. 6. 2017, razpisuje delovno mesto
direktorja
javnega podjetja Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih
v zakonu, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– 7. raven izobrazbe (2. bolonjsko stopnjo izobrazbe ali njej ustrezno izobrazbo, pridobljeno po starejših
študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe, oziroma izobrazbo, pridobljeno po starejših študijskih programih za pridobitev visoke strokovne izobraz-

be, skupaj s končanim študijskim programom za pridobitev specializacije),
– najmanj 10 let delovne dobe na delovnem mestu
z zahtevano izobrazbo, navedeno v prejšnji alineji, od
tega najmanj 5 let vodilnih ali vodstvenih izkušenj,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– poznavanje področja letalstva.
Izbrani kandidat bo imenovan na funkcijo direktorja
za obdobje 5 let in bo sklenil delovno razmerje za določen čas, ki je enak času opravljanja funkcije direktorja.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– življenjepis (ki naj vključuje tudi podatke o izobrazbi, opis delovnih izkušenj in pridobljenih znanj, iz
katerega bo razvidno izpolnjevanje zgoraj navedenih
posebnih pogojev),
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga za namen zaposlitve izda Ministrstvo za pravosodje, oziroma izjavo,
da potrdilo lahko pridobi Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.,
– program razvoja področja dejavnosti javnega
podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.
Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o., Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik – aerodrom, s pripisom: »Razpis za direktorja – Ne odpiraj«.
Rok za prijavo začne teči z naslednjim dnem po objavi
razpisa. Če je prijava poslana priporočeno po pošti se
šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v 8 dneh po imenovanju direktorja.
Nadzorni svet javnega podjetja Kontrola zračnega
prometa Slovenije, d.o.o.
Ob-3320/17
Svet zavoda Ekonomske šole Murska Sobota na
podlagi sklepa z dne 19. 10. 2017 razpisuje delovno
mesto
ravnatelja
Višje strokovne šole (m/ž) z možnostjo imenovanja
za direktorja zavoda
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.
in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
(dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem
izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, nazivu predavatelja višje šole, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-
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ževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča,
da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v osmih
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Ekonomske šole Murska Sobota, Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Vsi izrazi, uporabljeni v moški spolni slovnični obliki,
veljajo za oba spola.
Svet zavoda Ekonomske šole Murska Sobota
Ob-3333/17
Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec na podlagi 32. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in
dopolnitvami) in 24. člena Statuta Splošne Bolnišnice
Slovenj Gradec razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda – m/ž
Prijavljeni kandidati morajo poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še posebne pogoje, določene s Statutom in s tem razpisom:
– ima univerzitetno izobrazbo ali ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe
druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po
študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi druge stopnje;
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj z vodenjem
in upravljanjem;
– ima znanje angleškega ali nemškega jezika,
ki dosega jezikovno raven vsaj stopnje B2 po lestvici
Skupnega evropskega jezikovnega okvira;
– ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– ima raven znanja slovenskega jezika v skladu
z uredbo, ki ureja potrebno znanje slovenščine in
– da predloži program dela in razvoja zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom naj kandidati predložijo v 15 dneh
po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Splošna
bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380
Slovenj Gradec, s pripisom: »za Razpisno komisijo Sveta zavoda – razpis direktorja«.
O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v 30 dneh po objavi.
Svet javnega zdravstvenega zavoda
Splošne bolnišnice Slovenj Gradec
Ob-3334/17
Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec na podlagi 32. in 42. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in
dopolnitvami) in 27. člena Statuta Splošne Bolnišnice
Slovenj Gradec razpisuje delovno mesto
strokovnega direktorja zavoda – m/ž
Prijavljeni kandidati morajo poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še posebne pogoje, določene s Statutom in s tem razpisom:
– ima medicinsko univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma
raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih,
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje;

– ima opravljeno specializacijo s področja dejavnosti zavoda;
– ima veljavno dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe v Republiki Sloveniji;
‒ ima najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnem mestu zdravnika specialista;
– ima ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti;
– ima znanje angleškega ali nemškega jezika;
ki dosega jezikovno raven vsaj stopnje B2 po lestvici
Skupnega evropskega jezikovnega okvira;
– ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in
– da predloži program dela in razvoja zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom naj kandidati predložijo v 15 dneh
po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Splošna
bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380
Slovenj Gradec, s pripisom: »za Razpisno komisijo Sveta zavoda – razpis strokovnega direktorja«.
O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v 30 dneh po objavi.
Svet javnega zdravstvenega zavoda
Splošne bolnišnice Slovenj Gradec
Ob-3335/17
Svet vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Kočevje, Cesta na stadion 3, Kočevje, na podlagi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja ter sklepa 8. redne seje Sveta
Vrtca Kočevje z dne 9. 10. 2017 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15 in
46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Predviden začetek dela je 1. 4. 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku) pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Vrtca Kočevje, Cesta na
stadion 3, 1330 Kočevje, z oznako “Prijava na razpis
za ravnatelja”. Kandidat mora k prijavi priložiti program
vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži
tudi kratek življenjepis. Kandidati bodo pisno obvestilo
o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Vrtca Kočevje
Št. 110-0024/2017

Ob-3336/17

Na podlagi 20. člena Zakona o javnih skladih (Uradni
list RS, št. 77/08), 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 51/09 s spremembo) in Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13 s spre-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
membami) Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota objavlja javni natečaj za zasedbo položaja:
direktor
Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Murska Sobota
I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni
natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na
vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti,
– opravljen izpit iz ZUP,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njih ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
V kolikor izbrani kandidat ne bo izpolnjeval pogoja
iz tretje alinee, bo moral najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti izpit iz ZUP-a.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi
izkušnjami s področja stanovanjske problematike in poznavanja zakonodaje na tem področju, kar bodo dokazali s potrdili, ki izkazujejo zahtevane izkušnje.
Pristojnosti in odgovornosti direktorja:
1. Direktor zastopa in predstavlja javni sklad
2. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje
javnega sklada
3. Za skrbnost in odgovornost direktorja javnega
sklada ter odškodninsko odgovornost zaradi vpliva tretjih oseb se smiselno uporabljajo določila zakona, ki
ureja gospodarske družbe.
Direktor opravlja funkcijo poklicno. Imenovan je za
dobo 4 let in je lahko ponovno imenovan.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
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da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
2. Dokazilo (overjeno kopijo diplome) o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
3. Opis delovnih izkušenj ter ustrezna dokazila, iz
katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede delovnih
izkušenj.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka
dovoljuje Mestni občini Murska Sobota pridobitev podatkov iz I. točke, iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
III. Pisno prijavo z izjavami ter dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno poslati v zaprti ovojnici na
naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska
Sobota, Trg zmage 1, Murska Sobota, z označbo »Ne
odpiraj – Javni natečaj – direktor JSSMOMS«, v roku
8 dni po objavi javnega natečaja.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo
izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo
komisija štela tudi vlogo, ko kandidat ne priloži zahtevanih dokazil v objavi razpisa ter vlogo, iz katere
ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne
pogoje.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska
Sobota, Trg zmage 1, Murska Sobota.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje
v roku 30 dni po potrditvi kandidata na seji Mestnega
sveta Mestne občine Murska Sobota.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Murska Sobota
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave
Št. 35100-7/2017

Ob-3321/17

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad
po sklepu št. 166, z dne 25. 9. 2017 Nadzornega sveta
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega
sklada na podlagi 13. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03, popr. 58/03
– ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/10
Odl. US, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.)), Splošnih
pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 119/00,
28/01 in 6/11), za zagotavljanje izvrševanja nalog skladno s prvo alinejo drugega odstavka 154. člena SZ-1 ter
na podlagi določb Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25, Uradni list
RS, št. 92/15) objavlja
program sofinanciranja
zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe
v letih 2017 do 2020
I. Skupna določila
1. Predmet in oblika sofinanciranja
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad (v nadaljevanju: SSRS) na podlagi tega Programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za
starejše osebe v letih 2017 do 2020 (v nadaljevanju:
program) v lokalnih skupnostih, sofinancira zagotavljanje stanovanjskih enot za starejše osebe, kjer se
opravlja institucionalno varstvo in kjer je bivanje starejših oseb urejeno kot kratkotrajna ali dolgotrajna namestitev in oskrba.
Program je namenjen sofinanciranju zagotavljanja
stanovanjskih enot namenjenih bivanju in oskrbi starejših oseb v okviru:
1) doma starejših občanov,
2) v oskrbovanem stanovanju in
3) v okviru centra dnevnega varstva starejših oseb.1
SSRS sofinancira stanovanjske enote za starejše
osebe, tako da:
a) upravičenim prosilcem dodeli posojilo za zagotavljanje stanovanjskih enot v okviru pod točkami 1), 2) in
3) iz prejšnjega odstavka in
b) investira skupaj z upravičenimi prosilci za stanovanjski fond pod točko 2) iz prejšnjega odstavka (t. i.
soinvestitorstvo).
SSRS pri odločanju o vstopu v projekte in sofinanciranju zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše
(dom starejših občanov, oskrbovano stanovanje, center
dnevnega varstva starejših oseb) v nobeni fazi odločanja ni vezan na predlog upravičenega prosilca ter
odločitev glede oblik sofinanciranja v katere vstopa pod
točko a) in točko b), iz prejšnjega odstavka sprejme po
preučitvi vsake posamezne popolne vloge ter pravnega
in dejanskega stanja projekta, skladno z veljavnimi akti
1
Namen dnevnega centra varstva starejših oseb je
organiziranje časovno omejene socialno varstvene storitve
za starejše osebe, ki dnevno prihajajo v prostore dnevnega
centra. Vsebine urejata Zakon o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17) in Pravilnik
o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06).

svojega poslovanja ter sprejetimi usmeritvami in načrti
svojega delovanja.
V primeru sofinanciranja zagotavljanja novih stanovanjskih enot za starejše osebe, morajo take stanovanjske enote, v okvirih, kot je določeno v tem programu,
imeti zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest kot je
zahtevano in opredeljeno v sprejetih prostorskih in drugih predpisih oziroma se lahko v določenih primerih na
osnovi strokovne presoje projekta (število enot, lokacija
objekta, števila javnih parkirnih mest itd.) določi minimalno število parkirnih mest.
2. Vrste in načini pridobivanja stanovanjskih enot
za starejše osebe
1) z gradnjo objektov,
2) z rekonstrukcijo objektov in
3) z obnovo objektov (kjer bo sofinancirana le izvedba investicijskih vzdrževalnih del) obstoječega objekta
oziroma dela objekta.2
3. Upravičeni prosilci
so lahko:
1) občine,
2) javni nepremičninski skladi in
3) druge pravne osebe3,
ki pa morajo v celotnem obdobju od vložitve vloge do
zaključka sodelovanja s SSRS zagotavljati izpolnjevanje
pogojev določenih z vsakokratno zakonodajo o socialnem
varstvu in s predpisi izdanimi na njegovi podlagi ter imeti
pridobljene/dodeljene vse potrebne koncesije in/ali pridobljena ustrezna dovoljenja/soglasja za delo pristojnega
ministrstva oziroma organov pristojnih na tem področju.
Subjekti iz prejšnjih alinej so lahko udeleženi v več
s strani SSRS sofinanciranih projektih po tem programu,
pri čemer morajo za vsak projekt zagotoviti ustrezna
zavarovanja in izpolniti vse pogoje za izvedbo projekta.
Upravičeni prosilci:
– lahko izjavijo, da sami izpolnjujejo zakonske zahteve za opravljanje dejavnosti s področja upravljanja
z oskrbovanimi stanovanji, domovi starejših občanov in
centri dnevnega varstva starejših oseb oziroma
– izkažejo, da imajo izpolnjevanje takih zahtev zagotovljeno s predpogodbo, s pismom o nameri ali pogodbo (sporazumom ali dogovorom) ali kako drugače, in
sicer kot dolgoročno ali projektno sodelovanje z drugimi
subjekti, ki tako dejavnost lahko opravljajo za čas trajanja storitve institucionalnega varstva skladno z veljavno
zakonodajo.
SSRS ne odgovarja za pravilnost postopkov oziroma dejanj razpolaganja s stvarnim in finančnim pre2
V vseh treh zgoraj navedenih primerih morata biti
priprava in izvajanje projekta skladna z vsakokratno zakonodajo s področja graditve objektov in urejanja prostora.
Tudi pri obnovah, sofinanciranih po tem programu, mora
prosilec izpolniti vse zakonske zahteve kot pri gradnjah in
rekonstrukcijah kot npr.: zagotoviti gradbeni nadzor, vodenje
gradbiščne dokumentacije, pridobiti dokazilo o zanesljivosti
objekta ter druge zahteve glede na način in obseg obnove.
3
Kot druge pravne osebe so mišljene pravne osebe
zasebnega in javnega prava, in sicer npr.: javni zavodi,
pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih
organizacij iz 152. člena SZ-1, družbe po 96. in 97. členu
Zakona o javno zasebnem partnerstvu, zadruge, socialna
podjetja … Samostojni podjetnik je gospodarski subjekt,
a ni pravna oseba.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
moženjem prosilcev, postopkov javnega naročanja, ki
jih prosilec sam (ali po pooblaščenih izvajalcih) izvede
v povezavi s podano vlogo oziroma za potrebe sklenitve
pravnih poslov po tem programu ter pogojev, ki jih določa zakonodaja o socialnem varstvu za izvajanje storitev
institucionalnega varstva starejših oseb.
4. Potrebe po pridobivanju in zagotavljanju stanovanjskih enot za starejše osebe
Vsi prosilci morajo, glede na vrsto sofinanciranih
stanovanjskih enot za starejše osebe, vlogi obvezno
priložiti ustrezen in verodostojen dokument, ki izkazuje potrebe po stanovanjskih enotah za starejše osebe
(kot npr.: občinski stanovanjski program, objavljen javni
razpis s povzetki o številu prosilcev, mnenje pristojnega
ministrstva, poslovne načrte upravičenca, druge listine)
oziroma morajo podati ustrezno izjavo, iz katere nedvoumno izhaja upravičenost določene prijavljene investicije (v nadaljevanju: tudi projekt) na program v času
posredovanja vloge. Vloga, ki ne vsebuje navedenega
dokumenta, ni popolna in ni zmožna obravnave.
SSRS bo preučitev posredovanih podatkov s strani
prosilcev o prijavljeni investiciji opravil skladno z načelom proste presoje dokazov, pri čemer bo smiselno
upošteval tudi podatke o lastnih in drugih merodajnih
evidencah pristojnih organov in institucij s tega področja.
5. Višina sredstev za izvajanje tega programa
Predvidoma je za realizacijo tega programa namenjenih 15.000.000 eurov s porabo v letih 2017 do 2020
oziroma do zaključka vsakega posameznega projekta.
Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS (v nadaljevanju: NS SSRS) odobrena
vsa predvidena sredstva oziroma do preklica.
NS SSRS lahko glede na izkazani interes oziroma obseg prijavljenih investicijskih projektov, v okviru
možnosti poslovnega in finančnega načrta SSRS za
obdobje tega programa, višino razpoložljivih sredstev
za sofinanciranje projektov poveča ali zmanjša skladno
z določbami zakonodaje o javnih skladih in Akta o ustanovitvi SSRS.
6. Posebne omejitve sofinanciranja projektov
– Obremenitve nepremičnin
Nepremičnina (zemljišče, objekt ali del objekta), ki
bo predmet sofinanciranja po tem programu, od odobritve
projekta, dodelitve finančnih sredstev za njegovo realizacijo, podpisa pogodbe in do zaključka projekta, ne sme
biti obremenjena (npr. s hipoteko) za potrebe prijavljenega projekta ali iz drugih razlogov in za druge projekte
oziroma morajo biti glede vseh morebitnih obstoječih
obremenitev zagotovljena ustrezna izbrisna dovoljenja.
Izjema od določb prejšnjega odstavka so lahko
obremenitve, ki ne obremenjujejo poteka projekta in nimajo negativnih finančnih posledic (kot npr. obremenitve
iz naslova služnosti v javno korist ali v javnem interesu,
javnih stavbnih pravic).
Za vsako obremenitev nepremičnine, od odobritve do zaključka projekta, mora prosilec pisno zaprositi
SSRS za soglasje. O tem, ali je določena obremenitev
za SSRS sprejemljiva in dopustna, v postopku obravnave popolne vloge po prejemu vseh relevantnih listin in
pojasnil s strani prosilca in morebitnih drugih relevantnih
subjektov ter po strokovni preučitvi s strani strokovnih
služb odloča direktor SSRS.
Prosilci bodo o odločitvi SSRS prejeli dopis z obvestilom o odločitvi, zoper katero ni možna pritožba,
zahteva za vrnitev v prejšnje stanje ali ugovor.
SSRS ne odgovarja za pravilnost postopkov oziroma dejanj razpolaganja z nepremičninami, ki jih prosilec
sam (ali po pooblaščenih izvajalcih) izvede v povezavi
s podano vlogo in soglasjem SSRS.
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– Odtujitve nepremičnin
Prosilec ne sme brez pozitivnega soglasja SSRS
odtujevati nepremičnin, ki so predmet sofinanciranja po
tem programu ter mora SSRS pisno zaprositi za izdajo
ustreznega soglasja pred vsako željeno odtujitvijo nepremičnin. V prošnji mora podati strokovne in utemeljene argumente s ustreznimi in verodostojnimi prilogami
iz katerih mora biti razviden vzrok, čas in namen predvidene odtujitve nepremičnine.
SSRS bo vlogo in priloge preučil ter si pridržuje
pravico, da v interesu ohranjanja namenskosti uporabe
programskih sredstev ter ohranitve po programu sofinanciranih nepremičnin za potrebe izvajanja dejavnosti
socialnega varstva starejših oseb, ne poda soglasja
k odtujitvi nepremičnine.
Po strokovni presoji vloge prosilca s strani strokovnih služb SSRS, bo na predlog direktorja SSRS o vsaki
posamezni vlogi na seji odločal NS SSRS. Prosilci bodo
o odločitvi NS SSRS prejeli dopis z obvestilom o odločitvi, zoper katero ni možna pritožba, zahteva za vrnitev
v prejšnje stanje ali ugovor.
SSRS ne odgovarja za pravilnost postopkov oziroma dejanj razpolaganja z nepremičninami, ki jih prosilec
sam (ali po pooblaščenih izvajalcih) izvede v povezavi
s podano vlogo in soglasjem SSRS.
– Odkupna pravica
Prosilec in SSRS se, kadar gre za projekt sofinanciranja gradnje ali rekonstrukcije oskrbovanih stanovanj,
s pogodbo sklenjeno na podlagi tega razpisa, sočasno
dogovorita o odkupni pravici, na podlagi katere bo prosilec kot lastnik, pod pogoji dogovorjenimi s posebno
pogodbo o odkupni pravici, oskrbovano stanovanje prodal SSRS, kadar bo le-ta uveljavljal odkupno pravico
v interesu ohranjanja namenskosti uporabe programskih sredstev ter ohranitve po programu sofinanciranih
nepremičnin za potrebe izvajanja dejavnosti socialnega
varstva starejših oseb. Odkupna pravica v korist SSRS,
ki velja v primeru posojila za celotno obdobje sofinanciranja, v primeru soinvestitorstva pa za dogovorjeno
obdobje trajanja ter njeno zavarovanje v zemljiški knjigi
bosta bistveni sestavini pogodbe o sofinanciranju.
O uveljavljanju odkupne pravice na predlog prosilca – lastnika, bo po strokovni presoji vloge prosilca
s strani strokovnih služb SSRS na predlog direktorja
SSRS na seji odločal NS SSRS. Prosilci bodo o odločitvi
NS SSRS prejeli dopis z obvestilom o odločitvi, zoper
katero ni možna pritožba, zahteva za vrnitev v prejšnje
stanje ali ugovor.
7. SSRS v projektu sofinanciranja
V primeru odobrenega sofinanciranja projekta (pozitiven sklep NS SSRS) za gradnjo, rekonstrukcijo in/ali
obnovo SSRS v času izvajanja del opravlja redno kontrolo nad izvedbo del (tedensko oziroma po potrebi).
Kontrola nad izvajanjem del pomeni gradbeno – tehnično spremljanje izvajanje investicije s strani predstavnika
SSRS ali pooblaščenega predstavnika SSRS nad delom
izvajalcev del in nadzora prosilca nad izvedbo del.
Pri izvedbi del mora biti upoštevana vsa veljavna zakonodaja s področja graditve objektov, vsi standardi, pravila stroke in strokovna znanja iz predmetnega področja
ter tudi ostala zakonodaja, ki se mora upoštevati (kot
npr.: Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varstvu
okolja, Zakon o gradbenih proizvodih, Zakon o urejanju
prostora, ter vse relevantne podzakonske predpise).
II. Posojila
II.I Razpisni pogoji
1. Namen posojila
Posojila SSRS se po programu sofinanciranja štejejo kot razpis posojil skladno s 14. členom Splošnih
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pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 119/00 in
28/01) in so namenjena za gradnjo, rekonstrukcijo in obnovo naslednjih stanovanjskih enot, namenjenih bivanju
in oskrbi starejših oseb, in sicer:
1) dom starejših občanov,
2) oskrbovano stanovanje in
3) center dnevnega varstva starejših oseb.
Za sofinanciranje navedenih oblik bivanja starejših
oseb s posojilom se smiselno upoštevajo vsa določila
tega programa iz ostalih poglavij.
2. Zahtevana dokumentacija
Iz priloge št. 1 k temu programu je razvidna zahtevana dokumentacija ob vlogi za najem posojila. Prilogo
št. 1 SSRS sprotno ažurira glede na različne vsebine prijavljenih projektov in veljavno zakonodajo. Spremembe
sprejme direktor SSRS in se objavljajo na spletni strani
SSRS ter veljajo od objave dalje.
SSRS si pridržuje pravico, da ob obravnavi vloge
prosilca preveri ustreznost in veljavnost vse predložene
dokumentacije – prilog k vlogi in jo opredeli kot neustrezno ali neskladno z razpisnimi zahtevami, ter po potrebi
dodatno zahteva dopolnitve vloge in dokumentacije ter
pojasnila s strani prosilca.
SSRS bo skladno z določbami 66., 139., 173. in
175. člena Zakona o splošnem upravnem postopku4,
pridobil za preučitev vloge prosilca tisto dokumentacijo
in podatke, ki jih potrebuje za popolno in celovito preučitev posamezne vloge.
II.II Posojilni pogoji:
1. Posojilo lahko pridobi prosilec, če na predpisanem obrazcu (imenovanem tudi vloga) in z zahtevanimi
prilogami ter v skladu s pogoji tega programa odda vlogo
za pridobitev posojila, ki jo SSRS preuči in jo po polnosti
in ustreznosti poda v odločanje NS SSRS. O odobritvi
posamezne vloge NS SSRS sprejme sklep. Rok določen v sklepu o odobritvi posojila, se lahko iz utemeljenih
razlogov podaljša, vendar največ dvakrat. Skupni časovni rok ne sme biti daljši od enega leta in pol, po izdaji
sklepa o odobritvi posojila. Odločitev o podaljšanju roka
sprejme direktor SSRS.
2. Višina posojila, ki ga lahko pridobi upravičeni
prosilec, je odvisna od obračunske vrednosti GOI del
prijavljene investicije (gradnja, rekonstrukcija in obnova
objekta ali dela objekta) in je vezana na strokovno presojo SSRS o njeni primernosti. SSRS ni vezan na predlog
prosilca. Višino posojila SSRS določi po preučitvi dokumentacije oziroma obravnave posamezne vloge.
Višina posojila lahko znese do največ 50 % obračunske vrednosti GOI del prijavljene investicije.
V primeru sofinanciranja oskrbovanih stanovanj, ko
je SSRS udeležen kot soinvestitor pa do največ 50 %
obračunske vrednosti lastnega dela GOI del.
Po preučitvi vloge SSRS odloči, katera cena se
upošteva za obračunsko vrednost GOI del prijavljene
investicije. V sklopu obravnave vsake posamezne vloge
SSRS preuči predvsem primernost cene izvedbe celotne investicije, ki jo je podal prosilec, pri čemer preuči
vse investicijske stroške (zemljišče, komunalni prispevek, projektna in tehnična dokumentacija, GOI dela …),
upoštevajoč namen in cilj tega programa, da se prispeva
k povečanju kapacitet števila domov starejših občanov,
oskrbovanih stanovanj in centrov dnevnega varstva starejših ter da se z obnovitvenimi deli objekt oziroma del
4
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08,
47/09 Odl. US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 8/10 in 82/13).
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objekta ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova
normalna uporaba za predvideni namen.
Pri obračunski vrednosti GOI del SSRS upošteva
tudi opremo prostora za osebno higieno (npr. kopalnica,
stranišče) in oprema kuhinje (brez pomične opreme) ter
vgrajeno pohištvo, predvideno skladno z načelom smotrnosti in upravičenosti.
Pri gradnjah in rekonstrukcijah za vse predvidene
namene je v skladu z določili Pravilnika o metodologiji
izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list
RS, št. 92/14) zahtevan energetski razred B2.
V primerih oskrbovanih stanovanj se upošteva primerna cena GOI del, opredeljena v tabeli točke 2. poglavja III.I Pogoji soinvestiranja, pomnožena s stanovanjsko površino in številom pripadajočih parkirnih mest,
vse izračunano po definiciji iz navedenega poglavja.
V obračunsko vrednost GOI del investicije se v primerih gradnje in rekonstrukcije šteje tudi predvideno
število parkirnih mest v pokritih objektih ali za to namenjenih objektih predpisanih z zakonodajo in predpisi ter
akti lokalnih skupnosti.
3. Obrestna mera za odobreno posojilo je letna
v višini 12 mesečnega EURIBOR + 0,3 % in se obračunava na stanje glavnice. Obrestna mera se spreminja enkrat letno, in sicer 1. 1. vsako leto na podatke
o letnem EURIBOR-u, objavljenem na prvi delovni dan
v decembru preteklega leta.
Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR
ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za
kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna
obrestna mera).
SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev
pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje, v primeru sprememb na nepremičninskem trgu oziroma v poslovanju SSRS.
4. Odplačilna doba za odobreno posojilo se določi
po preučitvi vsake vloge, glede na celotno vrednost prijavljene investicije in je lahko največ do petindvajset let.
Prva anuiteta zapade v plačilo tri mesece po črpanju celotnega posojila, vendar ne kasneje kot 24 mesecev od podpisa posojilne pogodbe. Zadnja anuiteta zapade v plačilo največ petindvajset let po podpisu posojilne pogodbe. Posojilo se vrača v mesečnih anuitetah.
Posojilo se lahko delno ali v celoti predčasno poplača.
SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev
pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje, v primeru sprememb na nepremičninskem trgu oziroma v poslovanju SSRS.
5. Zavarovanje posojila je obvezno in je lahko izvedeno glede na upravičenega prosilca z enim od naslednjih vrst ali kombinacijo zavarovanj (največ dveh),
in sicer z:
a) bančno garancijo,
b) zavarovanjem pri zavarovalnici,
c) poroštvom in menico občine, h katerima izda
soglasje Ministrstvo za finance, v primerih kadar tako
zahteva/določa zakonodaja,
d) menicami v primeru, če je posojilojemalec občina
ali javni nepremičninski sklad,
e) zastavo ustrezne in še neobremenjene nepremičnine*,
f) zastavo zasedenih stanovanj v lasti posojilojemalca, v primeru, če je posojilojemalec občina ali javni
nepremičninski sklad.
* ustrezna nepremičnina: Kot ustrezna nepremičnina (zemljišče in/ali objekti) se smatra tista nepremičnina v lasti prosilca, s katero se lahko prosto razpolaga
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in nima zakonskih omejitev rabe, zaščitnih ukrepov ali
omejitev upravljanja in prenosa lastninske pravice, oziroma omejitev v zvezi z izvajanjem pravnega prometa.
SSRS dokumente in listine za vsako v zavarovanje predlagano nepremičnino preuči in se odloči o njeni
primernosti. V primeru dvoma, lahko SSRS naroči mnenje pri cenilcu za gradbeništvo – splošno, vpisanem
v imenik sodnih cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje
ali pooblaščenem ocenjevalcu vrednosti nepremičnin,
vpisanem v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Na osnovi strokovnega mnenja si SSRS pridržuje
pravico, da zavrne v zavarovanje ponujeno neprimerno
nepremičnino.
V primeru iz točk e) in f) mora biti nepremičnina
vredna najmanj 1,5 krat toliko kot zaprošeno oziroma
odobreno posojilo. Kot vrednost se upošteva pogodbena
vrednost, če je bil promet z zastavljeno nepremičnino
izvršen v letu 2016 in naprej, za ostale nepremičnine
pa vrednost, ki jo določi cenilec za gradbeništvo – splošno, vpisan v imenik sodnih cenilcev pri Ministrstvu za
pravosodje ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo. V primeru vrednotenja nepremičnin, na katerih bo
potekala gradnja, rekonstrukcija ali obnova se za vzpostavitev zavarovanja in oceno vrednosti šteje vrednost
nepremičnine ob pripravi vrednotenja nepremičnine,
brez upoštevanja elementov bodoče namembnosti nepremičnine in gradnje predvidenih objektov. Cenitev ne
sme biti starejša od dvanajstih mesecev.
Posojilodajalec ima v primeru dvoma v vrednost
nepremičnine, ponujene v zastavo, sam pravico določiti
drugega cenilca za gradbeništvo – splošno, vpisanega
v imenik sodnih cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje
ali pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin,
vpisanega v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo. SSRS si pridržuje pravico, da v primeru točk e) in
f) zavrne s strani prosilca predlagane nepremičnine na
katerih bi bila vzpostavljena zavarovanja.
Stroške dodatno naročenih cenitev krije prosilec.
S posojilno pogodbo vzpostavljeno obliko zavarovanja je mogoče na podlagi pisne prošnje posojilojemalca nadomestiti z eno od dopustnih zavarovanj po tej
točki. Ustreznost ponujenega nadomestnega oziroma
spremenjenega zavarovanja se presoja po enakih merilih, kot so podana za presojo ustreznosti ob sklenitvi posojilne pogodbe, pri čemer se upošteva še neodplačani
znesek posojila za določitev vrednosti novega zavarovanja. Navedeno se ureja z dodatkom k posojilni pogodbi.
Za ustrezno ne šteje nepremičnina, stvar in pravica,
ki ne more biti predmet izvršbe po Zakonu o izvršbi in
zavarovanju5.
Posojilodajalec SSRS se za zavarovanje odobrenega posojila vpiše kot prvi zastavni upnik na ustrezni
nepremičnini. Posojilojemalec mora zastavljeno nepremičnino zavarovati za tržno vrednost za vse običajne
rizike in zavarovalno polico vinkulirati v korist SSRS.
Zavarovanje z zastavitvijo zgradbe, ki je zgrajena
na nepremičnini obremenjeni s stavbno pravico, ni dopustno.
SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev
pod to točko, v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje, v primeru sprememb na nepremičninskem trgu oziroma v poslovanju SSRS.
5
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB4, 93/07, 6/08 Skl. US: U-I-354/07-6, 37/08 – ZST-1,
45/08 – ZArbit, 113/08 Odl. US: U-I-344/06-11, 28/09, 51/10,
26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl.
US, 54/15 in 76/15 – odl. US).
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6. Posojilojemalec mora kreditirano nepremičnino
zavarovati za vse običajne rizike in zavarovalno polico
vinkulirati v korist SSRS, kar se opredeli s pogodbo.
7. Stroške vseh zavarovanj, stroške priprave in
sklepanja posojilne pogodbe v obliki notarskega zapisa
z neposredno izvršljivostjo ter morebitnih dodatkov k njej
v enaki obliki (notarske in druge stroške v zvezi s tem)
plača posojilojemalec.
8. Za črpanje odobrenega posojila mora upravičeni
prosilec skleniti posojilno pogodbo. Posojilna pogodba
mora biti sklenjena praviloma v stotih dneh, ko prosilec
prejme obvestilo o sklepu NS SSRS o odobritvi posojila
in ob izpolnjenem pogoju sklenjene gradbene pogodbe,
sicer se šteje, da je prosilec odstopil od vloge za ta program, razen v kolikor razlogi za nesklenitev pogodbe
niso nastali na strani posojilodajalca.
Črpanje odobrenega posojila je dokumentarno. Dinamika in pogoji črpanja odobrenega posojila so opredeljeni v posojilni pogodbi, v odvisnosti od predvidene dinamike izvedbe kreditiranega projekta ter načina
pridobitve stanovanjske enote (gradnja, rekonstrukcija,
obnova), in pod pogojem, da je posojilojemalec za realizacijo projekta zagotovil predvideni del lastnih sredstev,
kar dokaže z oceno in dokazili (potrjena situacija izvajalca, račun ipd.) o dosedanjih vlaganjih v izvajanje GOI
del investicije – projekt, kateri priloži tudi ustrezno izjavo
odgovornega nadzora o napredovanju del skladno s potrjenim terminskim planom.
Praviloma je pogoj za črpanje zadnjega obroka
posojila (za primer gradnje in rekonstrukcije) pridobitev
pravnomočnega uporabnega dovoljenja in zavarovanje
nepremičnine po točki 6, poglavja II.II Posojilni pogoji.
V primeru posojila za namen obnove je pogoj za črpanje
zadnjega obroka posojila izjava odgovornega nadzora
o dokončanju in ustreznosti obnovitvenih del, pozitivno
mnenje pristojnega ministrstva ter zavarovanje nepremičnine po točki 6, poglavja II.II Posojilni pogoji.
9. Prosilec mora SSRS pisno zaprositi tudi za izdajo
ustreznega soglasja k nameravani odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin, ki so podane kot zavarovanje skladno
s točko 5. e) in f) poglavja II.II Posojilni pogoji. Omejitve
razpolaganja z nepremičninami so opredeljene v 6. točki
poglavja I. Skupna določila tega programa.
V primeru, da bo posojilojemalec morebitni znesek za odtujitev ali obremenitev nepremičnine namenil
za predčasno poplačilo posojila SSRS, se znesek odšteje od zneska odobrenega oziroma preostalega še
neodplačanega zneska posojila ter se sklene dodatek
k posojilni pogodbi med SSRS in prosilcem, v katerem
se ugotovi preostali predmet in znesek sofinancirane
investicije po tej pogodbi.
III. Soinvestitorstvo
1. Splošna določila in namen
SSRS sklepa soinvestitorska pogodbena razmerja
z upravičenimi prosilci v skladu z določili tega programa
za zagotavljanje pridobivanja novih oskrbovanih stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti. Pripadajoča parkirna mesta se zagotavljajo v okviru zunanje ureditve na
nivoju terena ali v za to namenjenih objektih.
SSRS soinvestira z izbranimi prosilci tiste projekte
novogradnje, s katerimi se pridobijo nove kapacitete na
področju oskrbovanih stanovanj pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju tega programa. Pri tem je potrebno
upoštevati vso zakonodajo, ki ureja izgradnjo sofinanciranega predmeta projekta in določila tega programa.
III.I Pogoji soinvestiranja
1. Splošne določbe
SSRS vstopa v projekte kot soinvestitor upoštevajoč cilj tega programa, in sicer doseči na trgu ponudbe
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povečanje števila novih oskrbovanih stanovanj, zagotavljanje njihove primerne kvalitete, vplivati na ekonomičnost priprave in izvedbe projektov ter posledično
učinkovitost njihove uporabe z vidika poslovanja.
SSRS vstopa kot soinvestitor samo v tiste projekte,
ki z gradnjo zagotavljajo nova primerna oskrbovana stanovanja (racionalna in tehnološko obvladljiva gradnja,
z materiali, ki so trajni in trpežni ter omogočajo učinkovito in poceni vzdrževanje oziroma ekonomsko upravičijo
stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja kar prosilec dokaže z energetsko izkaznico objekta in analizo
spremljanja in vrednotenja življenjskega stroškovnega
ciklusa stavbe), ki se bodo uporabljala kot oskrbovana
stanovanja in imajo zagotovljeno tudi z zakonom zahtevano oziroma minimalno pripadajoče število parkirnih
mest na posamezno oskrbovano stanovanje, na območjih, kjer so po njih izkazane potrebe (npr. z Anketo
SSRS ali PROSO)6.
SSRS vedno nastopa kot kupec oskrbovanih stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti po ceni, ki jo določi
glede na kvaliteto objekta, obseg in bistvene kazalnike
investicije (struktura investicijske vrednosti) ter vgrajene
materiale in opremo.
2. Primerna vrednost GOI del s pripadajočimi parkirnimi mesti, določena s strani SSRS

Objekt **
parkirna mesta (p.m.)***

Primerna vrednost GOI del prijavljene investicije (brez DDV)
(GOI objekt ** in GOI parkirno mesto ***)
energijski kazalnik od 25 do 35 KW/hm2a – razred B2
vrednost je enotna za celotno področje Republike Slovenije
praviloma do največ 1.050 v €/m² stanovanjske površine*
praviloma do največ 7.000 v €/pm
Pomen in obrazložitev izrazov tabeli:
* Za izračun stanovanjske površine po tem programu se uporablja standard SIST ISO 9836: 2011 kazalnik
5.1.7. Uporabna površina.
Za stanovanjsko površino se šteje uporabna popravljena neto tlorisna površina stanovanj, ki se izračuna tako, da
se površine prostorov za pripravo in uživanje hrane, osebno
higieno, bivanje in spanje ter predprostora (hodnik, veža)
pomnožijo z redukcijskim faktorjem 1,0. V primeru mansard
se površina teh prostorov do višine prostora 1.6 m ne upošteva oziroma pomnoži s faktorjem redukcije 0.
Za pomožne prostore, ki so sestavni del posameznega stanovanja, se površine prostorov pomnožijo
z naslednjimi faktorji redukcije (f):
– f = 0,75 za ložo in za shrambo izven stanovanja,
– f = 0,50 za pokriti balkon in drvarnico v zidanem
objektu,
– f = 0,25 za odkriti balkon ali teraso,
– f = 0,10 za atrij
** GOI objekt – obsega: pripravljalna, rušitvena,
gradbena, obrtniška, instalacijska in zaključna dela na
gradbišču z zunanjo ureditvijo objekta (parkirne površine, površine za pešce in kolesarje, zelenice), vključno
s komunalno in prometno infrastrukturo ter za priključitev
na lokalno oziroma javno infrastrukturo.
*** Parkirno mesto:
– Za parkirno mesto se šteje parkirno mesto znotraj
objekta (garaža, kletna etaža objekta, za to namenjeni
posebni objekti), v skladu z 9. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih
stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11).

6
Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2016 pripravilo Končno poročilo naloge »Opredelitev in določitev prednostnih
območij za stanovanjsko oskrbo (PROSO)«. Končno poročilo (december 2016), je dostopno na spletni strani Ministrstva za
okolje in prostor ter obravnava tudi potrebe na področju starejših oseb.
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– Velikost parkirnega mesta namenjenega invalidom je večja in v skladu s standardom SIST ISO/TR
9527:2002.
– Za parkirno mesto ne šteje parkirna naprava, ki
omogoča sočasno parkiranje dveh vozil na enem parkirnem mestu.
– Parkirna mesta na nivoju terena (zunanja ureditev) so upoštevana v okviru obračunske vrednosti GOI
objekt**.
– Število parkirnih mest za oskrbovano stanovanje
se določa v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih
zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše
ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje (Uradni list RS, št. 110/04, 81/09 in 17/11).
– V primeru, da so v projektu predvidena parkirna
mesta v okviru zunanje ureditve in/ali v objektu, imajo
pri izračunu sofinanciranja projekta prednost parkirna
mesta na nivoju terena (pri strokovni presoji projekta se
obravnavajo prednostno).
3. V sklopu obravnave vsake posamezne vloge
SSRS preuči primernosti cene izvedbe celotne investicije, ki jo je podal prosilec, pri čemer preuči vse stroške
investicijskega projekta (zemljišče, komunalni prispevek, projektna in tehnična dokumentacija, GOI dela,
spremljanje investicije …) ob predpostavki, da SSRS
vedno v pogodbeno razmerje vstopa le če oceni glede
na kvaliteto objekta, obseg investicije in vgrajenih materialov, da je primeren. V tem primeru praviloma vstopa
po primerni ceni, ki temelji na primernih cenah GOI del
investicije navedenih v tabeli točke 2. tega poglavja, pri
čemer pa si pridržuje pravico, da primerno ceno GOI
del investicije poveča ob, s strani prosilca, izkazani
strokovni utemeljenosti (strokovno gradivo) povečane
vrednosti.
Soinvestitorstvo se po sprejemu sklepa o odobritvi
soinvestiranja (sklep o soinvestiranju) investicije s strani
NS SSRS, opredeli s sklenitvijo soinvestitorske pogodbe, ki je podlaga za kasnejšo prodajno pogodbo. Prodajna cena za nakup oskrbovanih stanovanj in pripadajočih
parkirnih mest se določa za vsako posamezno vlogo
upoštevajoč določila prejšnjega odstavka te točke.
4. Soinvestitorski delež SSRS lahko doseže do
največ 50 % vrednosti izračunane vrednosti investicije,
vendar največ do višine lastnih sredstev prosilca, pri
čemer se v lastna sredstva lahko vštevajo tudi sredstva,
pridobljena s posojilom SSRS po tem programu.
V obračunsko vrednost investicije šteje tudi število
potrebnih parkirnih mest skladno s pogoji tega programa. Na podlagi soinvestitorskega deleža SSRS se v pogodbi o soinvestiranju določi število oskrbovani stanovanj in parkirnih mest, ki pripadajo SSRS. Prosilec mora
ob in po razdelitvi stanovanj zagotavljati za vsa oskrbovana stanovanja in parkirna mesta enakovrednost po
kvaliteti izdelave in vgrajenih materialov ter legi enot.
5. SSRS po odobritvi vloge pripravi predlog sklepa
o soinvestiranju, ki ga sprejme NS SSRS, in nato z izbranimi prosilci sklene pisno pogodbo o soinvestiranju,
v kateri so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti pri pridobivanju novih oskrbovanih stanovanj. Vsebina pogodb je določena v skladu s tem programom in
je nespremenljiva v delu bistvenih in s tem programom
opredeljenih sestavin.
Če posamezni izbrani prosilec v roku, ki mu ga določi SSRS (postavljeni rok ne sme biti krajši od petnajst
dni od vročitve obvestila glede sklepa o odobritvi in ne
daljši od treh mesecev od vročitve sklepa o odobritvi) ne
sklene pogodbe o soinvestiranju, se šteje, da je od namere odstopil in je SSRS prost vseh obveznosti iz sklepa o soinvestiranju. O tem SSRS pisno obvesti prosilca.
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Če prosilec v praviloma v šestih mesecih po sklenitvi pogodbe o soinvestiranju ne začne gradnje (sklenjena gradbena pogodba) se šteje, da je prosilec od
namere odstopil in je SSRS prost vseh obveznosti iz
sklepa o soinvestiranju. O tem SSRS pisno obvesti prosilca. Zoper odločitev SSRS ni možna pritožba, zahteva
za vrnitev v prejšnje stanje oziroma ugovor.
SSRS si pridržuje pravico, da ne pristopi k podpisu
prodajne pogodbe s prosilcem, če po pregledu projektne
in tehnične dokumentacije ugotovi, da je projekt neprimeren, pa v razumnem roku ni mogoče doseči ustreznih
tehničnih izboljšav. Prav tako si pridržuje pravico, da
v primerih, ko prosilec z dokazili in izjavami izkaže, da iz
objektivnih razlogov obveznosti iz prejšnjih dveh odstavkov te točke, ni mogel izpolniti roke primerno podaljša.
Pogodbene roke lahko podaljša po preučitvi utemeljenega predloga podanega s strani prosilca. Podaljšanje
roka se odobri, v kolikor ni nesorazmerno, je smotrno
ter ekonomsko utemeljeno, pri čemer ekonomska utemeljenost ravnanja pomeni, da je s strani prosilca podan
jasen in realen prikaz pričakovanih pozitivnih ekonomskih posledic predvidenega ravnanja, ki ga SSRS lahko
sprejme kot utemeljenega.
6. SSRS lahko zagotavlja prosilcu razpolagalno
pravico za dodeljevanje pridobljenih oskrbovanih stanovanj v svoji lasti, ob kateri določi tudi primerno najemnino za stanovanja in parkirna mesta. Za lastne
nepremičnine SSRS sam sklene najemne pogodbe
z izbranimi najemniki oziroma lahko za izvedbo vseh
aktivnosti v zvezi s temi dejanji pooblasti občino, sklad
ali drugo pravno osebo. Če oskrbovano stanovanje in
parkirno mesto v lasti SSRS, za katerega je dodeljena
razpolagalna pravica, ni zasedeno 30 dni, mora do prve
ali ponovne zasedbe prosilec zanj SSRS-ju plačevati
najemnino, ki jo s sklepom določi SSRS.
Javni nepremičninski skladi in neprofitne stanovanjske organizacije morajo vlogi priložiti izjavo občine, da bo
v primeru njegove nezmožnosti plačila subsidiarno prevzela njegove obveznosti iz tega naslova ali ponuditi drugo zavarovanje ali nadomestilo za te primere, katerega
ustreznost potrdi SSRS. Ostali prosilci morajo zagotoviti
za primer nezmožnosti plačila zavarovanje ali nadomestilo za te primere, katerega ustreznost potrdi SSRS.
Če je oskrbovano stanovanje več kot pol leta nezasedeno se šteje, da potrebe po oskrbovanem stanovanju v lasti SSRS na tem območju ni. V teh primerih
ima SSRS tako stanovanje pravico prodati ali ga oddati
v najem drugim fizičnim ali pravnim osebam skladno
z določili zakonodaje in akti poslovanja.
III.II Izvajanje programa soinvestiranja
a) Prosilec v projektu soinvestiranja:
– zagotovi komunalno opremljeno stavbno zemljišče v skladu z določbami Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.),
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12,
76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list
RS, št. 80/07),
– zagotovi sredstva v višini razlike med vrednostjo
investicije in zneskom investiranja SSRS,
– zagotovi projektno in drugo dokumentacijo, v skladu z veljavno zakonodajo,
– omogoči sodelovanje SSRS pri potrditvi projektne dokumentacije oziroma mu omogoči pregled projektne dokumentacije vključno s projektantskim/izvajalskim predračunom del ter tudi upošteva pripombe
in predloge SSRS pri popravku projektne dokumentacije,
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– pridobi vsa potrebna soglasja in dovoljenja za
gradnjo, skladno z vsakokratno veljavno zakonodajo
s področja graditve objektov,
– omogoči SSRS-ju na njegovo zaprosilo vpogled
v vso dokumentacijo, ki se nanaša na predmetni projekt,
– izvede javno naročilo za izbor izvajalca GOI del;
če na javnem razpisu ni mogoče izbrati izvajalca, ki bo
zagotavljal gradnjo po primerni ceni GOI del, se šteje, da
javni razpis ni uspel in se le-ta ponovi, razen če prosilec
sam zagotovi razliko med na javnem razpisu doseženo
ceno GOI del in primerno ceno za nakup stanovanj skladno s tem programom,
– izvaja skladno z vsakokratno zakonodajo gradbeni nadzor nad izvedbo del,
– omogoči SSRS-ju kontrolo nad izvajanjem del
(pooblaščeni predstavnik SSRS – tehnično spremljanje
investicije),
– v roku štirinajst dni pred pridobitvijo pravnomočnega uporabnega dovoljenja, izdela in preda energetsko
izkaznico objekta, izdelano v skladu z določili Pravilnika
o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic
stavb (Uradni list RS, št. 92/14),
– najkasneje ob primopredaji oskrbovanih stanovanj kupcu SSRS izroči: projekt izvedenih del (PID),
navodilo za obratovanje in vzdrževanje objektov ter
posameznih delov objektov in dokazilo o zanesljivosti
objekta: vodilno mapo in mapo s prilogami skladno
s Pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta (Uradni
list RS, št. 55/08),
– pridobi pravnomočno uporabno dovoljenje,
– v skladu s predpisi izvede vse postopke vezano
za evidentiranje objekta v uradne evidence: vpis objekta
v zemljiški kataster oziroma vpis stavbe v kataster stavb,
pri čemer mora pred posredovanjem dokumentov na
pristojne službe posredovati dokumentacijo v predhodni
pregled in potrditev SSRS-ju,
– v soglasju s SSRS določi upravnika objekta
s skupnimi deli in napravami,
– pripravi besedilo javnega razpisa za dodelitev
oskrbovanih stanovanj v najem oziroma v kolikor je
razpis še v teku ali je že zaključen (in že obstaja lista
upravičencev) seznani SSRS s postopki za izbiro upravičenih najemnikov,
– nosi morebitne druge stroške, ki se nanašajo na
vodenje in realizacijo projekta in
– izvede druge potrebne aktivnosti, ki jih v postopku
vodenja projekta, zahtevajo delovni procesi za uspešno
realizacijo prijavljenega projekta.
b) SSRS v projektu soinvestitorstva:
– zagotovi sredstva v višini s sklepom NS SSRS
odobrenih sredstev,
– pregleda in preveri investicijsko in projektno dokumentacijo ter posreduje strokovne pripombe na navedeno dokumentacijo,
– pripravi predlog besedila soinvestitorske pogodbe
in po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja
s prosilcem še prodajno pogodbo, v kateri se upoštevajo
določbe tega programa ter pogoji poslovanja SSRS, pod
katerimi gradi stanovanja in parkirna mesta kot investitor
ali soinvestitor,
– opravlja redno kontrolo (tedensko oziroma po
potrebi) nad izvajanjem del; kontrola nad izvajanjem
del pomeni tehnično spremljanje izvajanja investicije
s strani pooblaščenega predstavnika SSRS nad delom
izvajalcev in nadzora prosilca oziroma prodajalca nad
izvedbo del in
– v prodajni pogodbi določi pogoje plačevanja obrokov kupnine v naslednjih okvirih:
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– obroke do 85 % pogodbene vrednosti (kupnine)
SSRS nakazuje skladno z napredovanjem del po predložitvi obračuna (začasna mesečna situacija) – E-računa
za posamezen obrok, kateremu bo priložena izjava nadzornega organa o napredovanju del v skladu s potrjenim
terminskim planom, ki ga potrdi pooblaščeni predstavnik
SSRS (tehnično spremljanje investicije) in pod pogojem,
da upravičeni prosilec zagotovi na zemljiščih, ki predstavljajo gradbeno parcelo, bremen prost vpis solastninske
pravice ali drugo ustrezno obliko zavarovanja po določbah točke 5, poglavja II.II Posojilni pogoji, za čas od
sklenitve pogodbe do pridobitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja (objekt z zunanjo ureditvijo) oziroma
vpisa etažne lastnine na SSRS,
– 10 % pogodbene vrednosti (kupnine) v roku trideset dni, pod naslednjimi kumulativnimi pogoji:
a. pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
za objekt z zunanjo ureditvijo,
b. prejem obvestila od prodajalca, da so oskrbovana stanovanja s pripadajočimi parkirnimi mesti zgrajena in poziv na prevzem predmeta pogodbe, v skladu
s prodajno pogodbo,
c. prevzem skupnih delov in naprav s strani izbranega upravnika, pred prevzemom predmeta pogodbe,
d. prevzem predmeta pogodbe v skladu s prodajno pogodbo in
e. zagotovitev vseh pogojev za vknjižbo lastninske
pravice na SSRS na oskrbovanih stanovanjih in pripadajočih parkirnih mestih (vložen zemljiškoknjižni predlog
za vpis objekta in etažne lastnine v zemljiško knjigo ter
s strani prosilca oziroma prodajalca izstavljeno ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice
v korist SSRS).
– 5 % pogodbene vrednosti (kupnine) v roku trideset dni, pod naslednjimi kumulativnimi pogoji:
a. po odpravi vseh (na skupnih delih in napravah
ter za oskrbovana stanovanja) zapisniško ugotovljenih
napak in pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene na kvalitetnem pregledu ter izpolnitvi vseh drugih pogodbenih
obveznosti,
b. na ime SSRS predložena bančna oziroma zavarovalniška garancija za odpravo napak in pomanjkljivosti v splošni garancijski dobi in odpravi napak iz solidnosti gradbe za obdobje sto dvajset mesecev (10 let)
po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja
v višini pet odstotkov kupnine, pri čemer se po izteku
šest deset mesecev (petletni splošni garancijski rok)
garancija utesni zgolj na odpravo napak iz solidnosti
gradbe v višini treh odstotkov kupnine in
c. podpisan Zapisnik o končnem obračunu del
skladno z določili prodajne pogodbe in običajno prakso
SSRS.
IV. Postopek obravnave vlog
Prosilci, ki želijo pridobiti sredstva SSRS iz naslova
tega programa, lahko oddajo vloge s priporočeno pošiljko ali osebno na naslov Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljub
ljana.
Vloga se lahko odda le na predpisanem obrazcu
(prosilci ga dobijo na naslovu in na spletni strani SSRS)
in z obveznimi prilogami, ki so v skladu s prošnjo o načinu sofinanciranja (posojilo, soinvestitorstvo, obnova)
določeni in obrazloženi v vsebini tega programa. Vsa
dokazila ob vlogi se morajo glasiti na prosilca oziroma
prosilce (če jih je več) in na vsakokratni prijavljeni projekt.
SSRS bo prejete vloge s prilogami uradno evidentiral in obravnaval po njihovi datumski dospelosti.
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SSRS si pridržuje pravico, da preveri ustreznost,
verodostojnost in veljavnost vseh predloženih dokumentov in listin k vlogi, kar mu vsakokratni prosilec s podpisom vloge izrecno dovoljuje in se zavezuje pri tem
sodelovati na pisni poziv SSRS7. SSRS bo še posebej
pozorno spremljal in preverjal podatke o morebitni insolventnosti prosilca in drugih oseb povezanih s projektom.
V kolikor SSRS v postopku obravnave posamezne
vloge ugotovi pomanjkljivosti, neskladja ali nejasnosti
v smislu ali glede na določila tega programa, ali da vloga
skladno z določili programa ni popolna oziroma jasna,
ima pravico od prosilca zahtevati ustrezne dopolnitve,
obrazložitve in pojasnila, kot je podrobneje obrazloženo
v programu. SSRS praviloma določi tudi primeren rok,
v katerem mora prosilec poskrbeti, da je vloga v skladu
z določili tega programa popolna (vsebinsko, tehnično,
pravno in finančno izpolnjevanje pogojev programa).
Časovni rok za dopolnitev vloge se določi glede na
obseg in vsebino zahtevane dokumentacije in ne sme
biti daljši od devet mesecev. SSRS lahko na pisno vlogo
prosilca, iz utemeljenih razlogov časovni rok za dopolnitev vloge podaljša, in sicer največ enkrat za obdobje
štirih mesecev. SSRS si pridržuje pravico, da v kolikor
prosilec vloge v določenem roku ne dopolni, SSRS zaključi delo na prejeti in evidentirani vlogi in je s tem prost
vseh obveznosti iz naslova navedene vloge in programa, saj se šteje, da je prosilec nepreklicno izjavil, da je
od vloge odstopil. V opisanem primeru, prosilec o zaključku obravnave njegove vloge prejme s strani SSRS
pisno obvestilo, na katero ni možna pritožba, zahteva za
vrnitev v prejšnje stanje oziroma ugovor8.
Popolne vloge bodo sprotno obravnavne po času
dospetja oziroma do ugotovitve o popolnosti, v skladu
z določili programa. O vlogah prosilcev, za katere bodo
strokovne službe SSRS po preučitvi dokumentacije ocenile, da so popolne in primerne po tem programu, bo na
seji odločal NS SSRS. Izbrani prosilci bodo na osnovi
sklepa NS SSRS, s strani SSRS prejeli obvestilo o vstopu SSRS za sofinanciranje (posojilo, soinvestitorstvo,
obnova) projekta, v katerem se določi višina in delež
sredstev sofinanciranja ter tudi drugi pogoji, ki so po-
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membni za izvajanje sofinanciranja projekta. Prosilci, ki
ne bodo izbrani, bodo odločitev prejeli kot dopis z obvestilom o neodobritvi vloge, na katero ni možna pritožba,
zahteva za vrnitev v prejšnje stanje oziroma ugovor9.
Vse informacije o vsebini in izvajanju programa lahko
prosilci dobijo na podlagi pisne prošnje ali osebno na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, javnem skladu
v Ljubljani, na Poljanski cesti 31, na tel. 01/47-10-500 ali
po elektronski pošti na naslov: sofinanciranje@ssrs.si.
Program je odprt do dne, ko so s sklepi NS SSRS
odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje
do 31. 12. 2020.
NS SSRS lahko na predlog SSRS sprejme obvezno
razlago posameznih določb programa ter spremeni oziroma dopolni njegova posamezna določila, ki jih objavi
na enak način kot ta program in se obvezno uporabljajo
od dne vsakokratnega sprejema.
O projektih sofinanciranja po tem programu odloči
NS SSRS ob upoštevanju pogojev programa in aktov,
ki opredeljujejo poslovanje SSRS, v okviru razpisane
oziroma s sklepom NS SSRS odobrene vsote sredstev
za izvedbo programa sofinanciranja, tudi o morebitni
spremembi namena projekta, vrste sofinanciranja (soinvestiranje/dodelitev posojila), zvišanja ali znižanja zaprošenih sredstev prosilca.
V. Veljavnost programa
Program začne veljati dan potem, ko je besedilo
programa objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem dnem se pričneta tudi evidentiranje in
obravnava vlog s prilogami. Vse spremembe in dopolnitve programa ter obvezne razlage posameznih določil
programa in zaprtje programa se objavijo na spletni
strani SSRS.
Z dnem uveljavitve tega programa se zapre Program za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše in domov za ostarele (Uradni
list RS, št. 110/13, 94/14 in 88/16). O še neodločenih
vlogah pa se odloči na podlagi tega novega programa,
o čemer se predhodno prosilec pisno obvesti.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad

Za pisni poziv šteje poziv SSRS poslan z navadno in/ali elektronsko pošto ali s faksnim sporočilom.
Zoper predmetno odločitev SSRS ni mogoča pritožba, zahteva za vrnitev v prejšnje stanje ali ugovor. Predmetno
obvestilo oziroma odločitev ni izdana v upravni zadevi ter se ne nanaša na neposredno izvajanje predpisov, odločanje o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank, ali izvajanje javnih služb, vse s področja
upravnega prava. Prav tako ne gre za smiselno odločanje v javnopravnih zadevah, temveč za sprejem poslovne odločitve
SSRS glede prošnje – vloge pravne osebe po programu.
7
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Priloga št. 110:
Prosilci morajo za izpolnjevanje pogojev tega programa predložiti naslednjo dokumentacijo:
-

-

-

-

10

v primeru zagotavljanja novih kapacitet za bivanje starejših oseb z izvedbo gradnje ali rekonstrukcije:
pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo oziroma rekonstrukcijo objekta;
za gradnjo ali rekonstrukcijo izdelano ustrezno projektno dokumentacijo skladno z veljavno
zakonodajo za gradnjo tovrstnih objektov ter smernicami prisojnih ministrstev v času odprtosti tega
programa (npr. vsakokratni Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za
graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11), v primeru oskrbovanih stanovanj
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu
zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje (Uradni list RS, št. 110/04, 81/09 in 17/11), in drugi
merodajni predpisi, ki urejajo predmetno področje ali nadomestijo te predpise;
v primeru obnove objekta ali dela objekta, je glede na vrsto, obseg in način posega, potrebno priložiti
ustrezno gradbeno‐tehnično dokumentacijo s predračunom izvajalca del iz katere nedvoumno
izhajata upravičenost posega investitorja na objektu ali delu objekta in obseg predvidenih del in
finančnih sredstev za vso izvedbo. SSRS ni vezan na predlog predvidenega obsega del in finančnega
zahtevka, temveč bo preučitev opravil po prejetih podatkih s strani prosilcev in po potrebi z ogledom
na kraju samem, skladno z načelom proste presoje dokazov, pri čemer bo smiselno upošteval tudi
podatke o lastnih projektih in drugih merodajnih evidencah pristojnih institucij s tega področja. V
obseg del ne more biti vključena obnova notranje opreme, gospodinjskih ali pomožnih naprav in
pohištva ter podobno;
v primeru obnove objekta ali dela objekta izkazati pravico za poseg (smiselno kot dokazila o pravici
graditi) in pridobiti vsa potrebna soglasja;
pri obnovi objekta ali dela objekta priložiti ustrezen dokument iz katerega izhaja, da je nameravani
poseg skladen s prostorskim / urbanističnim aktom;
gradbeno predpogodbo ali pogodbo za izvedbo obnovitvenih del na objektu oziroma delu objekta;
izjavo projektanta, da površina stanovanjskih enot ustreza površinskim standardom za primer, ki bo
predmet sofinanciranja;
11
investicijsko dokumentacijo iz katere mora biti pod točko I. naveden in utemeljen terminski plan
realizacije investicije, pod točko II. podana opredelitev strukture cene investicije, pod tč. III upravičeni
prosilci izkažejo presežek trajnih virov nad materialnimi in nematerialnimi naložbami za pokritje
potrebne lastne udeležbe za izvedbo projekta;
izkaz lastništva nepremičnine (zemljišče, objekt) z navedbo parcelnih številk in vložkov, katastrske
občine, pristojnega sodišča) in dokazila o lastništvu;
izvod katastrskega načrta;
vsi udeleženci v projektu morajo imeti poravnane vse zapadle obveznosti do SSRS;
pridobiti potrdilo AJPES o boniteti upravičenega prosilca (če je na voljo), ki mora izkazovati bilančne
podatke in ne sme biti starejše od 1 meseca ob vložitvi vloge;
skladno z določbami šestega odstavka 10.a člena Zakona o financiranju občin12 pridobiti predhodno
soglasje ministrstva pristojnega za finance, kadar je upravičeni prosilec občina;
dokazilo pristojnega ministrstva o dovoljenju za opravljanje dejavnosti s področja na katerem
upravičeni prosilec zaproša za sofinanciranje (npr. pridobljena koncesija, dovoljenje za delo);
izjavo, potrjeno s strani odgovorne osebe prosilca, da na dan podaje vloge nima blokiranih
transakcijskih računov;
izjavo potrjeno s strani odgovorne osebe prosilca, da na dan vložitve vloge ni insolventen;
izkazati, da imajo zagotovljene vire financiranja v delu lastne udeležbe za izvedbo projekta z izjavo
prosilca in dokazila iz proračunskih dokumentov in/ali finančnih načrtov prosilca;

Listinska dokumentacija kot priloga k vlogi se smiselno priloži glede na predmet in namen sofinanciranja in je odvisna od
strokovne presoje SSRS.
11
Ker SSRS deluje kot javni sklad mora biti investicijska dokumentacija pripravljena smiselno z metodologijo, ki jo določa
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS,
št. 60/06 in 54/10).
12
(Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1, 101/07 Odl.US: U-I-24/07-66, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF).
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podrobnejšo bonitetno informacijo S.BON‐1/P, izdano s strani AJPES (če je na voljo), ki ob vložitvi vloge
ne sme biti starejša od enega meseca, z izpisom računovodskih izkazov za preteklo poslovno leto;
ustrezna dokumentacija in v projektni fazi (PGD/PZI) izjava odgovornega projektanta za doseganje
energijskega razreda B2 (energijski kazalnik od 25 do 35 kW/hm2a;
drugo ustrezno dokumentacijo na zahtevo SSRS, ki je potrebna v postopku strokovne presoje vloge za
odobritev sofinanciranja projektov.
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Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom
Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga
pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05,
73/05 in 55/11) preklicuje naslednje neveljavne:
– enotne žige pooblaščenih inženirjev: Branko
Regvart, inž. el., E-0552; Ivan Gašparović, univ. dipl.
inž. grad., G-0472; Marija Podpečan, inž. gradb.,
G-9213; Branko Cimerman, univ. dipl. inž. str., S-0946;
Mitja Gostinčar, univ. dipl. inž. str., S-0015; Aleksandar
Dimitrijević, univ. dipl. inž. el.; E-1646; Anton Tratnik,
dipl. inž. geod., Geo0003.
– izkaznice: št. izkaznice 53104 z veljavnostjo do
31. 3. 2020; št. izkaznice 53112 z veljavnostjo do 31. 3.
2020.
Inženirska zbornica Slovenije
Ob-3298/17
AIPA, k.o., objavlja na podlagi 3. točke 16. člena
Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih
pravic (ZKUASP) ter na podlagi III/a. točke Skupnega
sporazuma, ki ga je dne 7. 12. 2011 sklenila z Združenjem kabelskih operaterjev Slovenije (v nadaljevanju
Sporazum), ob smiselni uporabi XIV. točke istega Sporazuma, Podatek za izračunavanje honorarjev za kabelsko
retransmisijo AV del v hotelskih sobah, skladno z objavljenimi podatki Statističnega urada RS o povprečni
mesečni zasedenosti sob v hotelih v Sloveniji, se glede
na določilo točke III/a. Sporazuma za potrebe izračunavanja honorarjev za kabelsko retransmisijo AV del v hotelskih sobah od vključno oktobra 2017 naprej uporablja
Podatek 56,18.
AIPA, k.o.
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Evidence sindikatov
Št. 10102-1/2015-86

Ob-3198/17

Konfederacija slovenskih sindikatov, Trg svobode 26f, Slovenska Bistrica, se določi kot reprezentativni sindikat v poklicu »Strokovnjaki / strokovnjakinje
za računovodstvo, revizijo ipd.«.
Za Sindikat finančno računovodskih uslužbencev
plačne skupine J se šteje, da je reprezentativen v poklicu »Strokovnjaki / strokovnjakinje za računovodstvo,
revizijo ipd.«, ker je združen v Konfederacijo slovenskih
sindikatov.
Št. 10100-3/2016-14

Ob-3276/17

Statut sindikata Konfederacija slovenskih sindikatov – Sindikati Koroške se hrani pri Ministrstvu za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov
dne 10. 5. 2016 pod zaporedno številko 226.
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Objave sodišč

Izvršbe
3206 VL 137669/2016

Os-3203/17

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne
27. 12. 2016, opr. št. VL 137669/2016 je bil dne 16. 3.
2017 opravljen v korist upnika DOMO poslovanje z nepremičninami, d.o.o., Majorja Lavriča ulica 12, Ljub
ljana, rubež stanovanja št. 19 v IV. nadstropju, površine 33,88 m2, na naslovu Martina Krpana 22, 1000
Ljubljana, last dolžnika Milica Zelenko, Martina Krpana
ulica 22, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2017

Amortizacije
N 547/2013

Os-3362/17

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani na predlog predlagatelja Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z
lastnimi nepremičninami, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 22, Ljubljana (prej: Gradis, IPGI, d.d., Industrijska
cesta 2, Ljubljana), ki ga zastopa Odvetniška družba
Grilc, Starc in partnerji, o.p., d.o.o., iz Krškega, teče nepravdni postopek za amortizacijo sledeče menice: bianco
menica, ki jo je Gradis, IPGI, d.d., Ljubljana (trasant), v
skladu z 9. členom Gradbene pogodbe št. 19-03-56 z dne
17. 4. 2003, sklenjene med Gradis, IPGI, d.d., Ljubljana in
Gradis, GP Ljubljana, d.d., v zvezi z izdelavo, dobavo in
montažo armirano betonske konstrukcije pri izgradnji Trgovskega centra Merkur Litija, izdal v dobro podjetja Gradis, GP Ljubljana, d.d. (remitent), in temu podjetju izročil
kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% vrednosti pogodbenih del, to je 4.602.000,00 SIT
oziroma 192.038,06 EUR, z veljavnostjo za čas 10-letne
garancijske dobe, ki je iztekla 17. 6. 2013.
Sodišče poziva tistega, ki ima predmetno menico v
rokah, da menico pokaže sodišču v 60 dneh od objave
tega razglasa, ker bo drugače sodišče po preteku tega
roka to menico razglasilo za amortizirano (nično).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2017
N 659/2015

Os-3363/17

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani na predlog predlagatelja HETA Asset Resolution d.o.o., Dunajska cesta
167, Ljubljana, in ob sodelovanju udeležencev: 1. Matej
Herlec, Olševek 74, Preddvor, in 2. Pavo Ivankovič,
Hrušica 128, Hrušica, teče nepravdni postopek za amortizacijo sledečih menic:
– osem menic, izdanih s strani trasanta Mateja
Herleca, pri čemer je bilo vseh osem meničnih blanketov izpolnjenih s sledečimi podatki: znesek s številko
36.508,08 EUR, dospelost plačila ob vpogledu, zapis, da
gre za edino menico, ime remitenta Hypo Leasing d.o.o.,
Dunajska cesta 117, Ljubljana, znesek z besedo šest-

intridesettisočpetstoosem 08/100, vrednost prejetja v
blagu, s klavzulo (in ga položite na račun) brez obvestila,
naziv trasata Herlec Matej, Olševek 74, Preddvor, brez
navedbe kraja plačila in s podpisom trasanta; menice
pa so bile vse izdane v Ljubljani in v vsaki od njih je bil
naveden drugačen datum izdaje, to je na na eni menici
datum 28. december 2007, na eni menici datum 28. december 2008, na eni menici datum 28. december 2009,
na eni menici datum 28. december 2011, na eni menici
datum 28. december 2013, na eni menici datum 28. december 2015, na eni menici datum 28. december 2017
in na eni menici datum 28. december 2019;
– osem menic, izdanih s strani trasanta Pava Ivankoviča, pri čemer je bilo vseh osem meničnih blanketov izpolnjenih s sledečimi podatki: znesek s številko
36.508,08 EUR, dospelost plačila ob vpogledu, zapis,
da gre za edino menico, ime remitenta Hypo Leasing
d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, znesek z besedo šestintridesettisočpetstoosem 08/100, vrednost
prejetja v blagu, s klavzulo (in ga položite na račun)
brez obvestila, naziv trasata Ivankovič Pavo, Hrušica
128, Hrušica, brez navedbe kraja plačila in s podpisom
trasanta; menice pa so bile vse izdane v Ljubljani in v
vsaki od njih je bil naveden drugačen datum izdaje, to
je na na eni menici datum 28. december 2007, na eni
menici datum 28. december 2008, na eni menici datum
28. december 2009, na eni menici datum 28. december
2011, na eni menici datum 28. december 2013, na eni
menici datum 28. december 2015, na eni menici datum
28. december 2017 in na eni menici datum 28. december 2019.
Sodišče poziva tistega, ki ima predmetne menice v
rokah, da menice pokaže sodišču v 60 dneh od objave
tega razglasa, ker bo drugače sodišče po preteku tega
roka te menice razglasilo za amortizirane (nične).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
I 325/2017

Os-3116/17

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d.,
Ljubljanska cesta 3A, Koper – Capodistria, zoper dolžnika Selmana Venes, Masljeva ulica 3, Domžale, zaradi izterjave 6.419,42 EUR s pripadki, dne 26. 9. 2017,
sklenilo:
Dolžniku Selmanu Venesu, s prijavljenim stalnim
prebivališčem na naslovu Masljeva ulica 3, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se v tem postopku
na podlagi prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi
začasna zastopnica odvetnica Veronika Ermenc, Ljub
ljanska cesta 106, Domžale, ki bo v tem postopku zastopala dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pri-
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stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 9. 2017
VL 38543/2017

Os-3144/17

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Benjamin Pačnik, po odv. Odvetnik Alen
Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, proti dolžniku
Gregi Pukšič, Ruška cesta 71, Maribor, ki ga zastopa
zak. zast. odv. mag. Nina Brumen, Meljska cesta 1, Maribor – dostava, zaradi izterjave 213,84 EUR, sklenilo:
Dolžniku Gregi Pukšič, Ruška cesta 71, Maribor,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna
zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. mag. Nina
Brumen, Meljska cesta 1, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2017
VL 65609/2017

Os-3159/17

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Notar
Gorazd Šifrer, Partizanska cesta 36, Maribor – dostava,
ki ga zastopa zak. zast. Gorazd Šifrer, proti dolžniku
Martinu Milosic, Am Zilliggarten 13, Rödermark, ki ga zastopa zak. zast. odv. Maja Majnik Berghaus, Aškerčeva
ulica 16, Ptuj, zaradi izterjave 1.317,60 EUR, sklenilo:
Dolžniku Martinu Milosic, Am Zilliggarten 13, Rödermark, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Maja Majnik
Berghaus, Aškerčeva ulica 16, Ptuj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2017
VL 69462/2017

Os-3177/17

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika T - 2
d.o.o., Verovškova 64A, Ljubljana, ki ga zastopa zak.
zast. Jure Valjavec, proti dolžnici Maji Borin, Schwabacherstrasse 42, Nürnberg, Nemčija, ki jo zastopa zak.
zast. zač. zastop. odv. mag. Barbara Mejač, Adamičeva cesta 14, Grosuplje, zaradi izterjave 999,41 EUR,
sklenilo:
Dolžnici Maji Borin, Schwabacherstrasse 42, Nürnberg, Nemčija, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasna zastopnica.
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Za začasno zastopnico se postavi odv. mag. Barbara Mejač, Adamičeva 14, Grosuplje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2017
I 257/2017

Os-3160/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi, ki
se vodi pod opr. št. I 257/2017 na predlog upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnico
Tjašo Iris, neznanega bivališča (prej Branik 176, Branik),
zaradi izterjave 56.642,77 EUR s pripadki, sklenilo:
Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP se dolžnici Tjaši Iris, neznanega prebivališča – prej Branik 176, Branik, postavi
začasnega zastopnika odvetnika Ivana Makuca, Rutarjeva ulica 4, Tolmin, ki bo dolžnico zastopal v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Novi Gorici z opr. št.
I 257/2017 vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 9. 2017
N 69/2017

Os-3201/17

Okrožno sodišče v Novem mestu je v nepravdni
zadevi, opr. št. N 69/2017, predlagatelja Centra za socialno delo Novo mesto, Resslova 7b, 8000 Novo mesto,
zoper nasprotne udeležence: 1. Šefik Hodžić, neznanega prebivališča; 2. Nedija Alibašić, Seidlova cesta 68,
8000 Novo mesto; 3. Aida Hodžić, Seidlova cesta 68,
8000 Novo mesto, zaradi prenehanja podaljšanja roditeljske pravice čez polnoletnost hčerke Aide Hodžić
nasprotnemu udeležencu Šefiku Hodžiću, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku le-temu postavilo začasnega zastopnika
odvetnika Marka Štamcarja, Novi trg 11, Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal interese nasprotnega udeleženca Šefika Hodžića v nepravdni zadevi vse
dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo prebivališče, oziroma dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 5. 10. 2017

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 89/2017

Os-3013/17

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku zapuščinski postopek po pok. Marju Miklavcu, iz Podgrada
3/c, 6244 Podgrad, roj. 9. 8. 1950, državljanu Republike
Slovenije, ki je umrl iz 24. 1. 2017 na 25. 1. 2017.
Po doslej zbranih podatkih Marjo Miklavec ni bil
poročen in ni imel potomcev. Pokojnikov polbrat se je
dedovanju odpovedal, sodišče s podatki o morebitnih
drugih dedičih pokojnega ne razpolaga.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
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diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 13. 9. 2017
D 318/2016

Os-3153/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Neži Curl, rojeni Marincelj, hčerki Mihaela, rojeni 9. 2. 1882, kmetici, državljanki bivše FLRJ, nazadnje
stanujoči Ajbelj 9, Kostel, umrli 19. 10. 1962, ravno tam.
Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da bi v poštev za dedovanje po zap. prišli tudi
potomci zap. pokojne hčerke Frančiške Kraker, to so
Kraker Edi, Kraker Emil in Kraker Albert, ki pa so sodišču neznani oziroma živijo na neznanih naslovih v tujini.
Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva
potomce zap. pokojne hčerke Frančiške Kraker, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča
in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo
svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka
bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo
zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 26. 9. 2017
D 103/2016

Os-3041/17

Zapuščinska zadeva; po pok. Ani Šuber, roj. Ojo,
roj. dne 6. 7. 1883, nazadnje stanujoči Rožar 56, Črni
Kal, ki je umrla dne 14. 3. 1919.
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 11. 9. 2017
D 39/2016

Os-3248/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski
postopek po pok. Babič Josipu, sinu Antona in vnuku
Kozma, neznanega datuma rojstva, nazadnje stanujočem v Marezigah, Babiči 220, ki je bil razglašen za
mrtvega v sklepom N 78/2013 z dne 2. 3. 2015 in določenim datumom smrti 11. 10. 1970.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim
dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda,
Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 10. 2017

D 405/2014

Os-3260/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski
postopek po pok. Andreju Oleniku, sinu Antona, roj. leta
1840, nazadnje stanujoč v Podpeči, ki je umrl 22. 3.
1908. Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh dedičih po
zapustnikovih otrokih. Iz spisovnih podatkov izhaja, da
je bil zapustnik poročen z Marijo Trenta, roj. leta 1833,
umrlo 7. 2. 1918 ter da sta imela več otrok, in sicer Giuseppeja Olenika, Giovanno Marijo Olenik, Antonio Olenik, Eleno Olenik, Marijo Olenik ter Ivana (Giovannija)
Olenik. Sodišču so znani dediči le po slednjemu, in sicer
Loredana Olenich, GianFranco Paoli Cranich, Kattia
Fernandez Paoli in Gustavo Fernandez Paoli.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 28/h,
6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 8. 2017
II D 1272/2009

Os-3229/17

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku naknadni
zapuščinski postopek po pok. Lazar Dušanu, rojenem
dne 23. 5. 1949, umrlem dne 30. 12. 2008, nazadnje
stanujočem na naslovu Medvedova cesta 21, Ljubljana,
državljanu Republike Slovenije.
Ker sodišču niso znani podatki o sorodnikih, ki bi prišli v poštev kot dediči po pokojnem, sodišče na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Lazar Dušanu poziva, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek
nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 2017
D 138/2017

Os-3025/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Marchi Justini, roj. Stanič, roj. 21. 9. 1903,
neznanega bivališča, ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom Okrajnega sodišča opr. št. IN 37/2016 z dne 14. 2.
2017, kot datum smrti pa se šteje 22. 9. 1973.
Kot zakoniti dediči bi prišli v poštev tudi zap. bratje in
sestre Stanič Julij, Tedeschi Antonija, Stanič Jožef Marko,
Stanič Alojzija ter zap. nečaka Stanič Anica in Stanič Ivan
Sergio, katerih prebivališče sodišču ni znano oziroma
njihovi potomci, ki sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu
z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 8. 2017
D 284/2016

Os-3205/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po
dne 12. 10. 1954 umrlem Dežman Francu, rojenem dne
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30. 1. 1872, nazadnje stanujočem Ribno 43, Bled, in sicer
glede premoženja, ki je bilo vrnjeno zapustniku kot članu
Agrarne skupnosti Ribno in Agrarne skupnosti Ribenska
in Grofova planina.
Sodišču niso poznani podatki o vseh zakonitih dedičih zapustnika, da bi jih sodišče pozvalo ali uveljavljajo
pravico do izplačila nujnega deleža v denarju.
Vse zakonite dediče navedenega zapustnika pozivamo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 3. 10. 2017
D 188/2017

Os-3014/17

Pri tem sodišču je v teku zapuščinski postopek
po pokojnem Valentinu Jugu, rojenem 12. 2. 1831,
z zadnjim stalnim prebivališčem Log 14, Most na Soči,
ki je umrl 28. 9. 1903.
Glede na to, da sodišče nima podatkov o tem, kdo
bi bili zapustnikovi 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.
Po preteku tega roka bo sodišče o premoženju
zapustnika odločilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 7. 9. 2017

Oklici pogrešanih
N 15/2017

Os-3290/17

Okrajno sodišče v Cerknici vodi nepravdni postopek predlagateljice Občine Bloke, Nova vas 4a, Nova
vas, za razglasitev domnevno pogrešanih Jožeta Lešnjaka in Katarine Lešnjak, z domnevno zadnjim prebi-
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vališčem Loraine – Ohio, Združene države Amerike, za
mrtva. O njiju je znano še, da sta 12. 10. 1928 na podlagi
prisojilne listine dedovala zapuščino po Jožetu Lešnjaku,
tedaj posestniku iz Raven št. 7, ki je umrl 15. maja 1921
v Lorainu v Združenih državah Amerike. Navedeni zapustnik Jože Lešnjak je bil oče domnevno pogrešanega
Jožeta Lešnjaka in mož domnevno pogrešane Katarine
Lešnjak.
Sodišče poziva vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti
domnevno pogrešanih Jožeta Lešnjaka in Katarine Lešnjak, z domnevno zadnjim bivališčem v kraju Loraine,
Ohio, Združene države Amerike, naj to sporočijo sodišču
v treh mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega
roka lahko sodišče pogrešana razglasi za mrtva in določi
verjetni datum njune smrti.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 17. 10. 2017
N 27/2017

Os-3254/17

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagatelja: 1. Miranda Vengust, Dolinska
cesta 46G, 6000 Koper in 2. Marija Grbec, Korte 37A,
6310 Izola, ki ju zastopa odvetnik Franc Mesar iz Kopra in nasprotnega udeleženca: Helena Maglica, hči
Tomaža Maglice in Helene Maglica, roj. 24. 12. 1918,
nazadnje bivajoča v Angliji, Velika Britanija, sedaj neznanega bivališča, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke za mrtvo.
Po navedbah predlagatelja naj bi bila nasprotna udeleženka že prav gotovo mrtva, čeprav njena smrt ni nikjer
uradno zaznamovana, saj je od njenega rojstva minilo
že več kot 98 let. Imenovana naj bi bila pogrešana že
leta 1962, ko je bila vknjižena kot solastnica nepremičnin
v k.o. Golac in o njej že od tedaj ni nobenega glasu.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli
o pogrešani in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 10. 2017
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo

Drugo preklicujejo

Agencija Mori d.o.o., Partizanska cesta 6, 2000
Maribor, naslednje številke zavarovalnih ponudb:
Merkur Zavarovalnica d.d. 10323492, 10323494,
4161683, 4161684, 4261863, 4262428, 4262430,
4262431, 4262433, 4262491, 4262492, 4262493,
Vzajemna D.V.Z. 21600463, 21686313 in Zavarovalnica Triglav d.d. 3131130600. Ob‑3302/17
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39,
2000 Maribor, kot izdajatelj, naslednje dokumente, in
sicer: police za sklenitev zavarovanja GRAWE Turist: št. 254997, 254917, 254929, 254472, 254945,
254935, 254474, 254443, 254905, 254461, 254927,
254414, 254432, 254915, 254479, 254478, 254441,
254919, 254438, 254496, 254455, 254901, 255000,
254959, 254448, 254933, 254966, 254423, 254490,
254476, 254951, 254931, 254921, 254932, 254956,
254445, 254451, 254418, 254979, 254910, 254937,
254499, 254428, 254439, 254481, 254970, 254493,
254949, 254987, 254969, 254453, 254419, 254442,
254434, 254456, 254465, 254992, 254942, 254999,
254914, 254421, 254996, 254460, 254440, 254941,
254943, 254466, 254984, 254470, 254994, 254998,
254430, 254926, 254495, 254464, 254429, 254946,
254923, 254922, 254454, 254981, 254977, 254475,
254986, 254420, 254958, 254494, 254952, 254498,
254911, 254489, 254920, 254449, 254990, 254980,
254457, 254452, 254477, 254993, 254450, 254484,
254468, 254913, 254415, 254413, 254906, 254972,
254995, 254447, 254936, 254973, 254488, 254988,
254982, 254930, 254424, 254471, 254431, 254955,
254485, 254436, 254491, 254924, 254907, 254433,
254492, 254458, 254971, 254483, 254417, 254983,
254925, 254964, 254948, 254903, 254902, 254978,
254444, 254416, 254437, 254989, 254974, 254934,
254500, 254965, 254469, 254909, 254960, 254991,
254918, 254947, 254975, 254916, 254944, 254486,
254967, 254487, 254482, 254953, 254963, 254976,
254961, 254950, 254912, 254425, 254939, 254962,
254497, 254473, 254459, 254940, 254908, 254422,
254904, 254968, 254462, 254985, 254957, 254954,
254928, 254427, 254446, 254435, 254938, 254480,
254463, 254467 in 254426; police za sklenitev
GRAWE avtomobilskega zavarovanja: št. 8652388,
8625462, 8652658, 8646199, 8648211 in 8639297.
Ob‑3301/17

ALEKSANDER ROGEL s.p., Gaji 34, Celje, izvod licence, št. 011879/005, za vozilo Volvo, reg.
št. CE KP-383, veljavnost do 24. 1. 2014. gnm‑338559
ALEKSANDER ROGEL s.p., Gaji 34, Celje, izvod licence, št. 011879/008, za vozilo DAF, reg.
št. CE UP‑890. gnl‑338560
ALEKSANDER ROGEL s.p., Gaji 34, Celje, izvod licence, št. 011870/012, za vozilo MAN, reg.
št. CE FD-956. gnk‑338561
ANDREJ KOVAČEK S.P., Starše 68, Starše, potrdilo za voznika, št. 011738/AD74-2-762/2013, izdano na
ime Gligorević Borislav. gnm‑338584
ANDREJ KOVAČEK S.P., Starše 68, Starše, potrdilo za voznika, št. 011738/AĆ74-8-7573/2012, izdano
na ime Ilievski Mile. gnl‑338585
ANDREJ KOVAČEK S.P., Starše 68, Starše, potrdilo za voznika, št. 011738/AD74-2-112/2013, izdano na
ime Muhamedagić Enes. gnk‑338586
ANDREJ KOVAČEK S.P., Starše 68, Starše, potrdilo za voznika, št. 011738/RB74-2-731/2016, izdano na
ime Stanišić Milorad. gnj‑338587
ANDREJ KOVAČEK S.P., Starše 68, Starše, potrdilo za voznika, št. 011738/AĆ74-2-4971/2013, izdano
na ime Tahirović Ismet. gni‑338588
ANDREJ KOVAČEK S.P., Starše 68, Starše, potdilo
za voznika, št. 011738/RB74-2-3626/2016, izdano na
ime Bečanović Slaviša. gnh‑338589
ANDREJ KOVAČEK S.P., Starše 68, Starše, potrdilo za voznika, št. 011738/AD74-2-3812/2014, izdano
na ime Husrep Samir. gng‑338590
ANDREJ KOVAČEK S.P., Starše 68, Starše, potrdilo za voznika, št. 011738/RB74-2-4063/2016, izdano
na ime Ilievski Slave. gnf‑338591
ANDREJ KOVAČEK S.P., Starše 68, Starše, potrdilo za voznika, št. 011738/SŠD74-2-4865/2016, izdano
na ime Lugonja Milija. gne‑338592
ANDREJ KOVAČEK S.P., Starše 68, Starše, potrdilo za voznika, št. 011738/RB74-2-647/2016, izdano na
ime Makić Adis. gnd‑338593
ANTON KREGEL S.P., Biška vas 4A, Mirna Peč,
izvod licence, št. 012340/001, za vozilo MAN, reg.
št. NM E4-209, veljavnost do 3. 12. 2017. gnv‑338575
BZ
TRANSPORT
d.o.o.,
Letališka
cesta 32J, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500042914000, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Milan Pejković. gni‑338563
Černelč Mihael, Podgorje pri Pišecah 25, Pišece, službeno izkaznico, št. 104705, izdajatelj MNZ.
gnt‑338577
ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4,
Žalec, dovolilnico, št. 2248, oznaka države BIH, država
Bosna in Hercegovina. gns‑338578
ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4,
Žalec, dovolilnico, št. 2153, oznaka države BIH, država
Bosna in Hercegovina. gnr‑338579
ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4,
Žalec, dovolilnico, št. 603946, oznaka države TR, država Turčija. gnq‑338580

Spričevala preklicujejo
Drinić Ljubinko, Spodnje Gameljne 2b, Ljubljana
Šmartno, diplomo, št. 4-478/06, izdano na ime Ljubo
Depin, izdajatelj Univerza na Primorskem, Turistica –
Visoka šola za turizem Portorož. gnx‑338573
Đaković Branka, Gajstova pot 5, Šentjur, diplomo
št. U1292, izdajatelj Univerza v Mariboru, leto izdaje
2012. gnt‑338552
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ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4,
Žalec, dovolilnico, št. 583362, oznaka države TUR, država Turčija. gnp‑338581
ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4,
Žalec, dovolilnico, št. 062625, oznaka države GEO, država Gruzija. gno‑338582
ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4,
Žalec, dovolilnico, št. 062626, oznaka države GEO, država Gruzija. gnn‑338583
Filipič Tjaša, Na lazih 10, Brezovica pri Ljubljani,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič. gnd‑338568
KORBAR – GRADNJE d.o.o., Rimska cesta 34, Trebnje, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500037272000, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Marjan Korbar. gnj‑338562
Kotnik Marko, Brdinje 48, Ravne na Koroškem, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500022169020, izdal
Cetis Celje d.d. gnr‑338554
LEBEN
TRANSPORT
d.o.o.,
Bizoviška cesta 2J, Ljubljana-Dobrunje, izvod licence,
št. GE007832/06030/003, za tovorno vozilo, reg.
št. LJ 66-HAM, veljavnost do 11. 2. 2021. gnw‑338574
MATJAŽ FARKAŠ S.P., Dobrna 3D, Dobrna, izvod licence, št. 011677/001, za vozilo MAN, reg.
št. CE F6-65H. gnf‑338566
NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, izvod licence, št. 013169/037, za vozilo DAF, reg. št. KR SV-335,
veljavnost do 1. 4. 2019. gnp‑338556
PEINKIHER MARJAN S.P., Ulica Kirbiševih 4G,
Maribor, izvod licence, št. 011796/001, za vozilo Scania, reg. št. MB HH-598, veljavnost do 21. 12. 2017.
gno‑338557
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PETROL
307, Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana, Dunajska
cesta 50. gns‑338553
ROBERT IVANUŠA S.P., Kerenčičev trg 5, Ormož,
potrdilo za voznika, št. 012010/AĆ49-2-7548/2012, izdano na ime Despotovic Srdan, veljavnost od 20. 11. 2012
do 13. 9. 2014, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnc‑338594
ROBERT IVANUŠA S.P., Kerenčičev trg 5, Ormož,
potrdilo za voznika, št. 012010/AD49-2-705/2014, izdano na ime Angjelkov Ljupcho, veljavnost od 28. 1. 2014
do 18. 1. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnb‑338595
ROBERT IVANUŠA S.P., Kerenčičev trg 5, Ormož,
potrdilo za voznika, št. 012010/RB49-2-342/2016, izdano na ime Kojadinovic Slobodan, veljavnost od 22. 1.
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2016 do 20. 11. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije. gnz‑338596
ROBERT IVANUŠA S.P., Kerenčičev trg 5, Ormož,
potrdilo za voznika, št. 012010/AD49-2-151/2014, izdano na ime Trifunovikj Radenko, veljavnost od 9. 1. 2014
do 31. 12. 2014, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gny‑338597
SEVER TRANSPORT d.o.o., Župančičeva ulica
8, Ajdovščina, potrdilo za voznika, št. 014176/AD11-22759/2016, izdano na ime Sabahudin Nesić, veljavnost
od 5. 7. 2016 do 27. 2. 2017, izdajatelj Obrtna zbornica
Slovenije. gny‑338576
SREČKO KRIVEC S.P., Kristan Vrh 43, Podplat,
potrdilo za voznika, št. 011758/SŠD64-2-685/2017, izdano na ime Vidović Nebojša, veljavnost od 6. 2. 2017
do 30. 9. 2017, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica
Slovenije. gnb‑338570
SREČKO KRIVEC S.P., Kristan Vrh 43, Podplat,
potrdilo za voznika, št. 011758/AĆ64-2-465/2015, izdano na ime Abdić Elvis, veljavnost od 30. 1. 2015 do 9. 5.
2016, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije.
gnz‑338571
SREČKO KRIVEC S.P., Kristan Vrh 43, Podplat,
potrdilo za voznika, št. 011758/SŠD64-2-1050/2014,
izdano na ime Davidović Ljubiša, veljavnost od 24. 2.
2014 do 28. 2. 2015, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gny‑338572
STAYERIA d.o.o. Podgorje, Podgorje ob Sevnični
12A, Zabukovje, izvod licence, št. GE005939/00571/005,
za vozilo Volvo, reg. št. KK‑U2-754, veljavnost do 23. 12.
2017. gne‑338567
TANAJ
TRANSPORT,
d.o.o.,
Markovci 33E, Markovci, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500026238001, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Janez Golob. gnc‑338569
Tomažin Martin, Skalna ulica 23, Otočec, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500039374000, izdal Cetis
Celje d.d. gnq‑338555
TRANSPORT MARO AVTO, UROŠ NAPAST S.P.,
Cesta talcev 20, Rače, potrdilo za voznika, št. 011488/
SŠD74-3-94/2016, izdano na ime Savo Radović, veljavnost od 7. 1. 2016 do 31. 3. 2016, izdajatelj Obrtno
podjetniška zbornica Slovenije. gnl‑338564
UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bistrica, izvod licence, št. GE006772/00480/033, za vozilo
reg. št. KP RA652. gnn‑338558
VB d.o.o., Sovretova ulica 58, Krško, digitalno tahografsko kartico, št. 2070500006186000, izdal Cetis
Celje d.d. gng‑338565
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