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Javni razpis
za sofinanciranje projektov promocije
in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske
konvencije v letu 2018
1. Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev poziva potencialne vlagatelje,
da v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije in njenih
protokolov v letu 2018.
2. Pravna podlaga: sofinanciranje bo izvedeno na
podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17) in 12. poglavja

Prednostne teme
Promocija in ozaveščanje o:
– varstvu in trajnostnem razvoju alpskega prostora;
– urejanje prostora in trajnostni razvoj na lokalni ravni
na območju AK;
– integralni in inovativni pristopi k obravnavi izzivov
na področju varstva biotske raznovrstnosti in krajine,
varstva in upravljanja voda ter rabe voda, trajnostne
mobilnosti, trajnostne gradnje in prenove, dostopa
do storitev v gorskih območjih, demografskih in
podnebnih sprememb, gorskega kmetijstva in
gozdarstva ter turizma, kulturne dediščine.

Prijavitelj mora v projektni predlog vključiti prednostno temo, ciljno javnost in aktivnosti.
Projekti, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega
razpisa.
Investicije, založništvo in znanstvene raziskave
niso predmet tega razpisa.
Razpis ni namenjen dogodkom in aktivnostim, ki
so plačljive, oziroma za katere so predvidene kotizacije
za udeležbo. Vse aktivnosti, ki so sofinancirane v okviru tega razpisa, morajo biti za končnega uporabnika
brezplačne.

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).
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov
promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske
konvencije na lokalni in regionalni ravni, ki izhajajo iz
okvirne konvencije, deklaracij in njenih izvedbenih protokolov ter sledijo usmeritvam Večletnega programa
dela 2017–2022.
Upravičeno območje izvajanja projektov je območje
veljavnosti Alpske konvencije v Republiki Sloveniji. Preglednica geografskega območja veljavnosti Alpske konvencije v Sloveniji je na spletnem naslovu: http://www.
mop.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_sodelovanje/alpska_konvencija/alpska_konvencija_v_sloveniji/obmocje_alpske_konvencije/
Ministrstvo za okolje in prostor bo z javnim razpisom sofinanciralo projekte, ki bodo potekali v obdobju
od 18. maja do 31. septembra 2018.

Ciljne javnosti
– širša javnost
– otroci in mladi
– javni sektor na
lokalni/regionalni ravni
– strokovna javnost

Aktivnosti lahko vključujejo:
– priprava in izvedba javnih
dogodkov in dogodkov mreženja;
– priprava in izvedba dogodkov
npr. razstave; okrogle mize,
posveti; delavnice, izobraževanja
ali druge inovativne aktivnosti;
– nadgradnja obstoječih in
razvoj novih vsebin in pristopov
k ozaveščanju javnosti in prenosu
izkušenj/dobrih praks;

4. Namen in cilj razpisa
Z javnim razpisom za sofinanciranje projektov
promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2018 bo Ministrstvo za okolje
in prostor, kot nosilec koordinacije izvajanja Alpske
konvencije v Sloveniji, sofinanciralo projekte v podporo njenega izvajanja in spodbujanja uresničevanja
njenih usmeritev iz izvedbenih protokolov in deklaracij na nacionalni, regionalni in lokalni ravni (Zakon
o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp – Alpske konvencije – (MKVA), Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/95): https://www.uradni-list.si/glasilo-ura-
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dni-list-rs/vsebina/1995-02-0024?sop=1995-02-0024
ter v podporo izvajanja usmeritev Večletnega programa
dela 2017–2022 (http://www.alpconv.org/sl/publications/alpine/Documents/MAP_2017-2022_SL.pdf).
Več o dokumentih na spletni strani: http://www.
mop.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_sodelovanje/alpska_konvencija/
Temeljni namen razpisa je okrepitev zavedanja
o pomenu trajnostnega razvoja alpskega prostora, krepitev prepoznavnosti Alpske konvencije na lokalni in
regionalni ravni, krepitev zmogljivosti za njeno izvajanje ter spodbuditev sodelovanja med ključnimi akterji
izvajanja Alpske konvencije na regionalni in lokalni
ravni. Prednostna področja razpisa so: prebivalstvo
in kultura, prostorsko načrtovanje, ohranjanje čistega
zraka, varstvo tal, vodno gospodarstvo, varstvo narave
in urejanje krajine, hribovsko kmetijstvo, gorski gozd,
turizem in prosti čas, promet, energija ter gospodarjenje z odpadki.
Izhajajoč iz navedenega je namen razpisa tudi zaokrožiti in povezati dogodke ob praznovanju IX. Dneva
alpske konvencije 2018 na območju Alpske konvencije
v Sloveniji, v obdobju od 18. do 26. maja 2018, z namenom promocije načel in usmeritev Alpske konvencije.
Projekti, ki bodo potekali v tem času, bodo vključeni
v spremljajoči program dogodkov ob praznovanju Dneva
Alpske konvencije 2018.
Sofinancirani bodo projekti z naslednjimi cilji:
– promocija, ozaveščanje in izobraževanje varstva
in trajnostnega razvoja alpskega prostora;
– izboljšanje/doseganje odgovornega in racionalnega vedenja v alpskem prostoru in krepitev zavedanja
posameznika, da lahko s svojim ravnanjem prispeva
k boljšim, trajnostnim prostorskim ureditvam, večji kakovosti prostora, grajenega okolja in bivanja ter boljši
prostorski kulturi (od trajnostne mobilnosti, trajnostnega
turizma, zelenega gospodarstva ipd.);
– vključevanje krajine, narave in kulturne dediščine
ter drugih lokalnih virov v trajnostni prostorski razvoj
v gorskih območjih oziroma vključevanje biotske raznovrstnosti in ukrepov za varstvo krajine v družbeni in
gospodarski razvoj;
– spodbujanje celostnega ukrepanja na področju
prilagajanja podnebnim spremembam, npr. s področja
prometa, energije, kmetijstva, turizma, graditve in prostorskega razvoja;
– ozaveščanje različnih deležniških skupin za uporabo načel in usmeritev Alpske konvencije v regionalnem in lokalnem okviru za izboljšanje kakovosti življenja
v gorskih območjih;
– krepitev zmogljivosti akterjev na regionalni in lokalni ravni za uporabo načel in usmeritev Alpske konvencije ter povezovanje in sodelovanje na posameznih prednostnih področjih Alpske konvencije;
– krepitev trajnostnega prostorskega načrtovanja
s celovito obravnavo prostorskih potencialov, s povezovanjem sektorskih politik ter s sodelovanjem med
različnimi interesnimi skupinami in deležniki na lokalni
in regionalni ravneh;
– promocija in popularizacija izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni.
5. Osnovni pogoji za kandidiranje
5.1. Prijavitelji, upravičeni do udeležbe na razpisu
Upravičeni prijavitelji na javni razpis so društva,
zavodi, ustanove, občine in regionalne razvojne agencije, in sicer:
– društva in zasebni zavodi, ki delujejo na območju
Alpske konvencije v Republiki Sloveniji ter sodijo v okvir
Alpske konvencije zaradi svoje geografske lege in zaradi
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vsebin delovanja iz 3. in 4. točke tega razpisa in/ali so
člani mrež Alpske konvencije, in/ali predstavljajo posamezno alpsko mrežo v Sloveniji;
– javni zavodi, ki so člani mrež Alpske konvencije
(Mreže zavarovanih območij v Alpah ALPARC), ali/in
imajo status Info točke Alpske konvencije v Sloveniji;
– občine, ki sočlanice mrež Alpske konvencije
(Omrežje občin »Povezanost v Alpah«, Društva »Alpsko mesto leta«, član mreže Bergsteigeigerdoefer, Povezanost v Alpah);
– regionalne razvojne agencije, ki imajo status Info
točke Alpske konvencije v Sloveniji.
Za sofinanciranje projekta so predvideni tudi drugi
sofinancerji in/ali lastna sredstva oziroma viri v višini najmanj 20 % od ocenjene vrednosti prijavljenega
projekta.
Prijavitelj lahko vloži vlogo na javni razpis zgolj za
en projekt, pri čemer mora v projekt vključiti najmanj
1 lokalno partnersko organizacijo ali lokalno skupnost
(projektni partner) z območja Alpske konvencije. V primeru, da en prijavitelj vloži več vlog, bo upoštevana prva
prispeta vloga.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih
pogojev razpisa, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.
5.2. Vključitev projektnih partnerjev
Poseben poudarek javnega razpisa je na spodbujanju mreženja, sodelovanja, partnerstva in prenosu
izkušenj med organizacijami, institucijami in lokalnimi
skupnostmi, ki delujejo na območju veljavnosti Alpske
konvencije, tako zaradi svoje geografske lege kot tudi
zaradi vsebin delovanja s ciljem uresničevanja skupnih
interesov in ciljev Alpske konvencije v Sloveniji. Na primeren (npr. partnerstvo, prenos izkušenj) in učinkovit
način morajo biti v izvajanje projekta vključeni lokalni
partnerji.
Prijavitelj mora v projekt vključiti najmanj 1 lokalno
partnersko organizacijo ali lokalno skupnost z območja
Alpske konvencije. Za upravičenega projektnega partnerja se šteje vsaka neprofitna pravna oseba javnega
ali zasebnega prava, ustanovljena na podlagi Zakona
o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno
besedilo), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05
– uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP) s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki dejavno deluje na področjih iz predmeta,
namenov in ciljev tega razpisa ter občine, ki sodijo v območje veljavnosti Alpske konvencije.
5.3. Zahtevane reference
Prijavitelji, ki se bodo prijavili na javni razpis, morajo
dokazati izkušnje pri vodenju projektov ter imeti ustrezne izkušnje pri izvedbi projektov s področij iz točke 3.
in 4. tega razpisa, in sicer v obdobju zadnjih pet let od
objave razpisa.
Prijavitelj navedeno dokazuje z vsaj tremi projekti
v obrazcu vloge (Priloga 1 razpisne dokumentacije)
v tabeli »Zahtevane reference« v katero navede tudi
kontaktno osebo, pri kateri bo lahko naročnik preveril
resničnost navedenih podatkov in zahteval predložitev
dokazov.
5.4. Namenska poraba na javnem razpisu pridobljenih sredstev
Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo za
financiranje projektov, opredeljenih v točki 3. in 4. tega
razpisa in v skladu s predvideno finančno konstrukcijo,
ki je del obrazca za prijavo na razpis. Delež sredstev
namenjen sofinanciranju projekta je določen v točki 9.
tega razpisa.
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V zvezi s sofinanciranjem projektov so upravičeni
naslednji stroški:
– neposredni materialni stroški, vezani na izvedbo
projekta/prireditve;
– stroški promocije in oglaševanja v medijih;
– stroški dela oseb za zasnovo in izvedbo projekta
(stroški dela na projektu).
Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov, seznam stroškov, ki niso predmet sofinanciranja in pogoji
za predložitev dokazil o nastalih stroških, so navedeni
v razpisni dokumentaciji v poglavju II. 4. razpisne dokumentacije.
Projekt ne sme biti v celoti sofinanciran iz drugih
virov državnega, občinskega in EU proračuna.
Projekti, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega
razpisa.
5.5. Rok za porabo sredstev
Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je, da mora
biti projekt izveden v času od 18. maja do 31. septembra 2018.
5.6. Izločitveni pogoj
Vloga, ki ni v skladu s 3., 4., 5. in 8. točko iz objave
javnega razpisa, se izloči in se ne ocenjuje po merilih za
ocenjevanje in vrednotenje vlog.
6. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Merila za izbor sofinanciranje projektov so:
(1) Kakovost načrta projekta; (2) Doseganje ciljnih
javnosti projekta; (3) Načrtovane aktivnosti promocije;
(4) Vključenost relevantnih partnerjev z območja Alpske
konvencije (5) Finančni načrt in stroškovna učinkovitost
projekta.
Vrednotenje formalno popolnih vlog in določitev
višine sredstev sofinanciranja bo opravljeno na podlagi
meril za ocenjevanje vlog. Podrobnejša razčlenitev meril
za izbor sofinanciranja projektov je v razpisni dokumentaciji (poglavje II. 3.).
Komisija bo obravnavala in ocenila samo popolne vloge in jih točkovala v skladu z merili, navedenimi
v razpisu. Vloge, ki v postopku točkovanja ne bodo dosegle 65 točk (65 % maksimalnega možnega števila), pri
merilu za ocenjevanje in vrednotenje »Kakovost načrta
projekta« vsaj 20 točk in pri merilu za ocenjevanje in
vrednotenje »Finančni načrt in stroškovna učinkovitost
projekta«, vsaj 15 točk, ne bodo upravičene do sofinanciranja.
7. Predvidena sredstva razpisa: predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: 12.000,00 EUR.
8. Roki
8.1. Rok za prejem vloge
Rok za prejem vloge na javni razpis je do 26. 2.
2018 do 12. ure. Vloga se šteje za pravočasno, če prispe v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ne glede na način
prenosa.
V času do poteka roka za prejem vloge lahko vlagatelj svojo vlogo dopolni ali umakne.
8.2. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 27. 2. 2018 ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska
cesta 21, 1. nadstropje.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve
oziroma dospetja. Odpiranje vlog ne bo javno.
8.3. Rok za obvestilo o izbiri
Sofinancer bo prijaviteljem razpisa posredoval
sklep o izboru oziroma obvestilo o neizboru najkasneje
v 60 dneh od odpiranja vlog.
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8.4. Rok za oddajo končnega poročila in zahtevka
za izplačilo sredstev
Rok za oddajo končnega poročila in zahtevka za
izplačilo sredstev (e-račun) je en mesec po izvedbi projekta, vendar ne kasneje od 15. 11. 2018.
9. Dodelitev sredstev (način določanja deleža sredstev, ki ga prejme posamezni prejemnik)
Izpolnjevanje pogojev in vrednotenje vlog bo ugotavljala komisija, ki vodi postopek javnega razpisa. Komisijo imenuje minister za okolje in prostor.
Prijave, ki ne bodo dosegla praga 65 točk (oziroma
65 % možnega števila točk), vsaj 20 točk pri merilu za
ocenjevanje »Kakovost načrta projekta« in pri merilu
za ocenjevanje in vrednotenje »Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta«, vsaj 15 točk, ne morejo
biti predmet sofinanciranja.
Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 80 %
upravičenih stroškov projekta, pri čemer dodeljen znesek za sofinanciranje posameznega projekta ne sme
presegati 3.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost
(DDV) ni upravičen strošek po tem javnem razpisu.
Strokovna komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja oblikovala Predlog liste projektov za sofinanciranje. Prejete vloge bodo razvrščene glede na število prejetih točk, pri čemer bodo do sofinanciranja upravičeni
projekti v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na Predlog liste
projektov za sofinanciranje presežena skupna razpoložljiva sredstva, se kot najugodnejšega izbere projekt, ki
je dosegel višje število točk iz merila »Kakovost načrta
projekta«, nato iz merila »Finančni načrt in stroškovna
učinkovitost projekta« in nazadnje čas prispetja vloge
v vložišče Ministrstva za okolje in prostor.
V primeru, da za sofinanciranje vloge, ki pride kot
zadnja v poštev za sofinanciranje, ne bo dovolj sredstev
za financiranje v celotnem zaprošenem znesku, si ministrstvo pridržuje pravico, da vlogo financira v nižjem
znesku. V kolikor ta prijavitelj ne sprejme predloga za
delno financiranje oziroma ne zagotovi manjkajočega
zneska sofinanciranja iz drugih virov, se financiranje
v nižjem znesku ponudi prijavitelju vloge z naslednjim
najvišjim številom točk. Postopek se ponavlja, dokler
eden od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme vloge oziroma se ustavi, v kolikor noben od uvrščenih prijaviteljev
ne sprejme predloga.
10. Sklep o dodelitvi sredstev, pravno varstvo in
podpis pogodbe
O dodelitvi sredstev odloči predstojnik neposrednega uporabnika s sklepom, praviloma v roku 60 dni od
dneva odpiranja vlog. Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni
od prejema sklepa o izboru oziroma obvestila o neizboru
na ministrstvo vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora
natančno opredeliti razloge za vložitev pritožbe, med
katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča ministrstvo s sklepom v roku
15 dni od prejema pritožbe.
Prijavitelj, ki mu bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje, mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v osmih dneh po prejemu poziva k podpisu pogodbe.
Pogodba bo začela veljati v skladu s pogodbenimi določili. V primeru, da prejemnik sredstev v osmih dneh
ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje
zahteve za pridobitev denarnih sredstev.
11. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega
razpisa na voljo na spletnem naslovu www.mop.gov.si
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v rubriki Javne objave (http://www.mop.gov.si/si/javne_
objave/javni_razpisi/).
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji
dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov:
prostor.mop@gov.si.
Sofinancer bo vse ključne informacije (spremembe,
dopolnitve, odgovore na vprašanja in pojasnila) objavil
na svoji spletni strani. Objave so del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 5442-13/2016/12

Ob-1171/18

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),
drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska
komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe
(EU) št. 1303/2013, 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, 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, 33/17, 59/17 in 71/17
– ZIPRS1819), Proračuna Republike Slovenije za leto
2018 /DP2018/ (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17 –
ZIPRS1819), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13 in 81/16), Uredbe
o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za
cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS,
št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo
za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3,
z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016, Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16,49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije
o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji
za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in
odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 10-1/2/MIZŠ/0,
z dne 17. 1. 2018, Republika Slovenija, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljub
ljana, objavlja
javni razpis
»Usposabljanje strokovnih delavcev
v športu 2018–2022«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega
organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija
izvajanja
Javni razpis za izbor operacije delno financira
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni
razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti
in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do
vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile
ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim
svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc;
specifičnega cilja 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih
za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje veljavnih
programov usposabljanja in licenčnih seminarjev skladno z Zakonom o športu, programov nadaljnjih usposabljanj na področju športa ter prenove programov usposabljanja za strokovne delavce na področju športa. Do
sofinanciranja bodo torej upravičeni:
– programi na 2. in 3. stopnji usposabljanja, ki jih je
na podlagi določb starega Zakona o športu (Uradni list
RS, št 22/98, ZSpo) določil Strokovni svet RS za šport,
katerih veljavnost je zagotovljena še dve leti od uveljavitve novega Zakona o športu (91. člen Zakona o športu,
Uradni list RS, št. 29/17 – ZŠpo-1),
– programi usposabljanja na 1. in 2. stopnji skladno
z novim Zakonom o športu (od 50. do 55. člena ZŠpo-1),
– licenčni seminarji, ki jih bodo skladno s tretjim
odstavkom 6. člena Zakona o športu (Zšpo-1) izvajale
nacionalne panožne športne zveze v skladu s svojimi
pravili za svojo športno panogo,
– programi nadaljnjih usposabljanj, ki so zajeti v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter niso sofinancirani iz drugih virov,
– aktivnosti prenove programov usposabljanja
za strokovne delavce na področju športa (usklajevanje predlogov prenovljenih programov, zagotavljanje
njihove skladnosti z Zakonom o športu in koordinacijo
navedenih aktivnosti).
V skladu s strateškimi cilji Resolucije o nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za 2014–2023
se bo z aktivnostmi v okviru javnega razpisa zagotovil
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razvoj in nadgradnja kompetenc strokovnega kadra, ki
deluje na področju športa:
– izboljšanje kompetence strokovnega kadra, ki organizira in izpeljuje športne programe (dvigi ravni splošnega in strokovnega znanja delavcev v športu),
– povečanje kakovosti programov usposabljanja in
izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu.
Namen javnega razpisa je zaposlenim, ki delujejo na področju športa, omogočiti pridobivanje znanj
in kompetenc, ki so nujne zaradi potreb posameznih
delovnih mest, do katerih prihaja zaradi nove oziroma
spremenjene športne opreme in orodij, tehnike izvajanja
trenažnega procesa in procesa rehabilitacije, didaktičnih
pripomočkov idr.
Cilj javnega razpisa je omogočiti pridobitev, izboljšanje in poglabljanje tistih kompetenc, ki jih posamezniki
potrebujejo na ravni delovnih mest, zaradi sprememb
tehnologije, narave dela ter potreb na trgu dela, še posebej na področjih, ki šele postajajo pomembne in bodo
prispevale k večji konkurenčnosti gospodarstva, in sicer
s sofinanciranjem aktivnosti, ki bodo zagotovile skupaj
najmanj sedem tisoč sedemsto posameznikom, da se

KRVS
KRZS
Skupaj
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bodo lahko vključili v veljavne programe usposabljanja
in licenčne seminarje skladno z Zakonom o športu, programe nadaljnjega usposabljanja na področju športa in
najmanj šest tisoč šesto petinštirideset posameznikom
pridobitev dodatnih kompetenc na področju športa.
Sofinancirali se bosta dve aktivnosti:
1. Izpeljava usposabljanj strokovnih delavcev
v športu, v okviru katere se bodo sofinancirali stroški,
neposredno povezani z izvedbo veljavnih programov
usposabljanj, licenčnih seminarjev in programov nadaljnjega usposabljanja, ter prenova programov usposabljanja,
2. Podpora Izpeljavi usposabljanj strokovnih delavcev v športu – v okviru katere se bo sofinanciralo
strokovno in administrativno delo, zagotavljanje ustrezne podpore vključenim posameznikom, koordiniranje
aktivnosti, evalvacija operacije ipd.
Operacija se bo izvajala v kohezijski regiji Vzhodna
Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in kohezijski
regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS),
s ciljem, da se dosežejo kazalniki, razvidni iz spodnje
tabele:

Število vključenih posameznikov
Število posameznikov s pridobljenimi kompetencami (podatek
(podatek za kazalnik ID 10.10)
za kazalnik ID 10.4); 85 % od vključenih posameznikov
do konca leta 2018 do konca leta 2022
do konca leta 2018
do konca leta 2022
1099
4620
934
3927
732
3080
622
2618
1831
7700
1556
6545

Ciljna skupina operacije so zaposleni, ki potrebujejo
dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije,
zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.
Delitev kazalnikov in sredstev na KRVS in KRZS
se bo določala:
– za 1. aktivnost Izpeljava usposabljanj strokovnih delavcev v športu bo delitev kazalnikov in sredstev
potekala glede na lokacijo izvajanja programov usposabljanja, licenčnih seminarjev in programov nadaljnjih
usposabljanj v razmerju 60 % KRVS in 40 % KRZS,
– v enakem razmerju se bo delilo sredstva za 2. aktivnost Podpora Izpeljavi usposabljanj strokovnih delavcev
v športu, saj je ta aktivnost namenjena podpori 1. aktivnosti
oziroma usposabljanjem strokovnih delavcev, ki se bodo
izvajali v obeh kohezijskih regijah v razmerju 60 % KRSV
in 40 % KRZS, pri čemer razmerje sledi številu vključenih
posameznikov v aktivnosti usposabljanj po regijah.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Prijavitelji
Prijavitelj se na javni razpis za izvedbo operacije
prijavi v obliki konzorcija kot poslovodeči konzorcijski

partner in odda skupno prijavo na javni razpis v imenu
vseh članov konzorcija.
Prijavitelj oziroma član konzorcija je lahko:
– nosilec usposabljanj, določen skladno z Zakonom
o športu,
– javni zavod ter društvo in zveza društev, ki so
registrirani za opravljanje dejavnosti usposabljanja
v športu (nacionalne panožne športne zveze, nacionalne športne zveze, združenje nacionalnih panožnih
športnih zvez idr.) in
– od nosilcev usposabljanj pooblaščeni izvajalci
programov usposabljanja v športu, ki so registrirani za
opravljanje dejavnosti usposabljanja v športu.
Prijavitelj k prijavi priloži s strani vseh članov konzorcija podpisano konzorcijsko pogodbo.
3.2 Osnovni pogoji
Prijavitelj in član konzorcija mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje
ter predložiti dokazila, iz katerih mora biti na dan
oddaje prijave razvidno, da izkazuje njihovo izpolnjevanje:

1

je registriran za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
skladno s predmetom javnega razpisa;

2

ima poravnane vse davke, prispevke in druge zapadle obveznosti do
Republike Slovenije, določene z zakonom, pri čemer se šteje, da je
pogoj izpolnjen, če vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan
oddaje prijave ne znaša 50 EUR ali več;

Dokazila
– Izjava o izpolnjevanju pogojev
– Pogoji se bodo preverjali iz uradnih
evidenc – Ajpes
– Izjava o izpolnjevanju pogojev
– Pogoji se bodo preverjali iz uradnih
evidenc – Furs
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za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil ali ni
v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih
virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali
občinskega proračuna;
zoper njega ni začet ali se ne vodi postopek zaradi insolventnosti
ali postopek prisilnega prenehanja oziroma ni v postopku prisilne
poravnave ali likvidacije ali zoper njega ni vložen nalog za prisilno
poravnavo ali likvidacijo, ni v postopku za objavo stečaja, ni začet ali
se ne vodi postopek stečaja, zoper njega ni začet postopek z upniki,
z njegovimi posli ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti
oziroma ni v katerikoli podobni okoliščini;
bo neposredno odgovoren za pripravo in vodenje projekta, torej ne
nastopa kot posrednik (ta pogoj velja samo za prijavitelja).

Dokazila
– Izjava o izpolnjevanju pogojev
– Pogoji se bodo preverjali iz uradnih
evidenc – Erar
– Izjava o izpolnjevanju pogojev
– Pogoji se bodo preverjali iz uradnih
evidenc – Ajpes

– Izjava o izpolnjevanju pogojev

Ministrstvo bo osnovne pogoje preverjalo na podlagi obstoječih uradnih evidenc oziroma od drugih pristojnih organov (AJPES, Erar, FURS idr.).
Dokazila, ki jih mora prijavitelj in član konzorcija predložiti in na podlagi katerih se bo preverjalo, ali
izpolnjuje pogoje, so opredeljeni pri posameznem pogoju, v točki 3.2 javnega razpisa. Zahteve, kaj mora vloga vsebovati, da je formalno popolna, pa so podrobno
opredeljene v točki 5. Navodil za prijavo.
3.3. Ostali pogoji
Iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno naslednje:
1
2
3
4
5

6

skladnost operacije s cilji in rezultati na ravni prednostne osi
in prednostne naložbe ter s predmetom in cilji javnega razpisa
realna izvedljivost operacije v razpisanem obdobju ter ustreznost in
sposobnost prijavitelja
izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin
doseganje kazalnikov skladno s ciljem javnega razpisa
stanje potreb strokovnih delavcev v športu na trgu delovne sile:
aktualno stanje strokovnih delavcev v športu, predlogi ukrepov za
izboljšanje strokovnega razvoja strokovnih delavcev v športu glede na
potrebe na trgu delovne sile in projekcija stanja v primeru sofinanciranja
iz predmetnega javnega razpisa
Raznolikost, ki bo zagotovljena z vključitvijo vsaj trideset športnih panog

Dokazilo
Prijavnica za projekt (točka 2.2.)
Prijavnica za projekt (točka 1.5, 1.6,
2.5 in 2.6)
Prijavnica za projekt (točka 2.3)
Prijavnica za projekt (točka 2.5)
Analiza stanja potreb strokovnih
delavcev v športu na trgu delovne
sile
Seznam prijavljenih športnih panog

4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu
od bolj k manj pomembnemu)
Vloge, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo
vse formalne pogoje v skladu z določbami javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bo ocenila komisija za
izvedbo postopka javnega razpisa za izbor operacije
po merilih za ocenjevanje projektov, ki so navedena
v nadaljevanju.
Merila za ocenjevanje projektov
MERILO
1.

Organizacija izvedbe projekta in izkušnje
a) Pripravljena analiza stanja potreb strokovnih delavcev v športu na trgu delovne sile
(kakovostno in ustrezno pripravljena)
Dobro pripravljena analiza
(vsebuje naslednje popolno in jasno opredeljene sestavine analize:
1. analiza aktualnega stanja strokovnih delavcev v športu,
2. predlogi ukrepov za izboljšanje strokovnega razvoja strokovnih delavcev v športu
glede na potrebe na trgu delovne sile in
3. projekcija stanja v primeru sofinanciranja iz predmetnega javnega razpisa)

Št. točk po Največje
posameznih št. točk
merilih
20
15
15
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MERILO

2.

3.

4.

Slabo pripravljena analiza
(zgoraj navedene sestavine analize so pomanjkljivo opredeljene)
b) Predstavitev vodenja in organizacija izvedbe projekta
Dobra predstavitev in organizacija izvedbe projekta
(priložena jasna organizacijska shema prijavitelja, jasno in individualno določena
zaposlitvena struktura z opredelitvami obsega delovnih nalog zaposlenih na projektu
skupaj in individualno, vključno z opredelitvami plač itd.)
Slaba predstavitev vodenja in organizacija izvedbe projekta ali predstavitev ni priložena
(nejasna organizacijska shema prijavitelja ali nejasno določena zaposlitvena struktura
z opredelitvami obsega delovnih nalog zaposlenih na projektu skupaj in individualno,
vključno z opredelitvami plač, ali predstavitev ni priložena)
Obseg konzorcija
9 ali več članov konzorcija
od 7 do 8 članov konzorcija
od 5 do 6 članov konzorcija
od 3 do 4 članov konzorcija
2 člana konzorcija
Reference prijavitelja
a) Izkušnje z vodenjem in izvajanjem projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske
kohezijske politike
3 ali več projektov
2 projekta
1 projekt
0 projektov
b) Izkušnje z vodenjem in izvajanjem drugih mednarodnih in evropskih projektov na
področju športa (usposabljanje, izobraževanje strokovnih delavcev idr.)
4 ali več projektov
2 ali 3 projekti
1 projekt
0 projektov
Kakovost finančnega načrta in stroškovna učinkovitost projekta
Projekt ima jasen, stroškovno učinkovit in utemeljen finančni načrt, ki je povezan
s predvidenimi aktivnostmi
Projekt ima delno jasen, stroškovno učinkovit in utemeljen finančni načrt, ki je povezan
s predvidenimi aktivnostmi
Če ni izpolnjeno podmerilo za 5 ali 10 točk.
SKUPAJ točk:

Vsota točk po vseh merilih iz zgornje preglednice
pomeni skupno število točk posameznega prijavitelja.
Sofinanciran bo lahko samo tisti prijavitelj, ki pri točkovanju zbere vsaj 33 točk, pri čemer mora biti merilo iz
točke 4. javnega razpisa »kakovost finančnega načrta
in stroškovna učinkovitost projekta« ocenjeno z več kot
nič točkami.
Na podlagi izvedenega ocenjevanja vlog se pripravi
prioritetna lista prijav. Izbran bo prijavitelj, ki bo dosegel
najvišje število točk. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag 33 točk, presega
razpoložljiva sredstva javnega razpisa, bodo sredstva
dodeljena glede na višino doseženih točk, pri čemer bo
imel prednost pri dodelitvi projekt z višjim številom točk,
ob kumulativni izpolnitvi dveh pogojev, in sicer: da jih je
mogoče iz sredstev javnega razpisa, ki ostanejo od višje
uvrščenih projektov, 100 % sofinancirati iz sredstev javnega razpisa in da je neposredno višje uvrščeni projekt
prav tako mogoče 100 % sofinancirati iz sredstev jav-
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Št. točk po Največje
posameznih št. točk
merilih
0
5
5

0

15
15
12
9
6
3
15
10
10
6
3
0

5
3
1
0

5

10
10
5
0
60

nega razpisa. V nasprotnem primeru se kljub izpolnitvi
praga 33 točk morebitni preostanek sredstev ne dodeli.
V primeru, da bosta dva prijavitelja dosegla enako
skupno število točk, bo višje uvrščen prijavitelj, ki bo dosegel večje število točk pri merilu »Reference prijavitelja«. Če bosta tudi pri tem merilu imela prijavitelja enako
število točk, bo višje uvrščen tisti, ki bo imel večje število
točk pri merilu »Obseg konzorcija«. Če bosta prijavitelja imela tudi po tem merilu enako število točk, bo višje
uvrščen tisti, ki bo imel večje število točk pri podmerilu
»Pripravljena analiza stanja potreb strokovnih delavcev
v športu na trgu delovne sile«.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis znaša največ do 5.000.000,00 EUR in je od
tega po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2018: 1.188.000,00 EUR, od
tega:
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– za KRVS 712.800,00 EUR, od tega:
– 570.240,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 142.560,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za KRZS 475.200,00 EUR, od tega:
– 380.160,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 95.040,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2019: 800.000,00 EUR, od
tega:
– za KRVS 480.000,00 EUR, od tega:
– 384.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 96.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za KRZS 320.000,00 EUR, od tega:
– 256.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 64.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2020: 1.000.000,00 EUR, od
tega:
– za KRVS 600.000,00 EUR, od tega:
– 480.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 120.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za KRZS 400.000,00 EUR, od tega:
– 320.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 80.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2021: 1.006.000,00 EUR, od
tega:
– za KRVS 603.600,00 EUR, od tega:
– 482.880,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 120.720,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za KRZS 402.400,00 EUR, od tega:
– 321.920,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 80.480,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2022: 1.006.000,00 EUR, od
tega:
– za KRVS 603.600,00 EUR, od tega:
– 482.880,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
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– 120.720,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za KRZS 402.400,00 EUR, od tega:
– 321.920,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 80.480,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-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. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja
s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške
(datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga)
za 1. aktivnost »Izpeljava usposabljanj strokovnih delavcev v športu« od dne 1. 2. 2018 do dne 31. 10. 2022,
za 2. aktivnost »Podpora Izpeljavi usposabljanj strokovnih delavcev v športu« pa od dne 1. 1. 2018 do dne
30. 11. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je za
1. aktivnost »Izpeljava usposabljanj strokovnih delavcev
v športu« od dne 1. 2. 2018 do dne 30. 11. 2022, za
2. aktivnost »Podpora Izpeljavi usposabljanj strokovnih
delavcev v športu« pa od dne 1. 1. 2018 do dne 5. 12.
2022.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša
zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na
podlagi soglasja organa upravljanja.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Vsebina in priprava vloge na javni razpis je podrobneje opredeljena v 4. in 5. točki Navodil za prijavo.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je
80,00 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in
zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane
stroške. 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. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu
z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
(oprema, ki je nujno potrebna za izvajanje aktivnosti
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operacije, in sicer nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov),
– amortizacija nepremičnin in opreme (amortizacija
računalniške opreme do 0,5 % vrednosti prijavljenega
projekta),
– stroški plač in povračil v zvezi z delom:
a) stroški plač,
b) stroški plač – prispevki,
c) stroški za službena potovanja,
– stroški informiranja in komuniciranja:
a) stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev (stroški brezalkoholnih pijač in
prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih, stroški
za izvedbo zaključne konference),
b) stroški izdelave in nadgradnje spletne strani,
c) stroški oglaševalskih storitev in stroški objav,
– pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov (pavšalna
stopnja v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov
za osebje – (brez dokazil)),
neposredno upravičeni stroški, ki v okviru tega javnega razpisa predstavljajo osnovo za izračun pavšala
za posredne stroške so naslednji:
a. stroški plač,
b. stroški plač – prispevki,
c. stroški storitev zunanjih izvajalcev – avtorske in
podjemne pogodbe, pri čemer se v osnovo zajema le
strošek dela in ne tudi nastanitev, prevoz in drugi materialni stroški,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev:
a) delo po pogodbi o opravljanju storitev (stroški najema prostorov za izvedbo usposabljanj in seminarjev, in
sicer do 20 % vrednosti prijavljenega projekta),
b) delo po podjemni pogodbi do 5 % vrednosti prijavljenega projekta,
c) delo po avtorski pogodbi,
d) drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev,
– davek na dodano vrednost (DDV).
Upravičeni stroški in omejitev višine sofinanciranja
posamezne aktivnosti:
1. Upravičeni stroški za 1. aktivnost Izpeljava usposabljanj strokovnih delavcev v športu v višini najmanj
70 % celotne vrednosti prijavljenega projekta so:
oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
(oprema), stroški informiranja in komuniciranja: stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in
simpozijev (stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na
seminarjih oziroma usposabljanjih), stroški storitev zunanjih izvajalcev: delo po pogodbi o opravljanju storitev
do 20 % vrednosti prijavljenega projekta (stroški najema
prostorov za izvedbo usposabljanj in seminarjev), delo
po podjemni pogodbi do 5 % vrednosti prijavljenega
projekta, delo po avtorski pogodbi, drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški plač in povračila v zvezi
z delom (stroški plač, stroški plač – prispevki, stroški
za službena potovanja) in davek na dodano vrednost
(DDV). V okviru prenove programov usposabljanja so
upravičeni zgolj stroški plač in povračil v zvezi z delom
(stroški plač, stroški plač – prispevki, stroški za službena potovanja), in sicer za eno zaposlitev za polni
delovni čas.
2. Upravičeni stroški za 2. aktivnost Podpora Izpeljavi usposabljanj strokovnih delavcev v športu, ki lahko znašajo največ 30 % celotne vrednosti prijavljenega
projekta, so:
amortizacija nepremičnin in opreme, stroški plač
in povračila v zvezi z delom (stroški plač, stroški plač –
prispevki, stroški za službena potovanja), stroški informiranja in komuniciranja: stroški organizacije in izvedbe
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konferenc, seminarjev in simpozijev (stroški za izvedbo
zaključne konference), stroški izdelave in nadgradnje
spletnih strani, stroški oglaševalskih storitev in stroški
objav, pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška (pavšalna
stopnja v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov
za osebje – brez dokazil), davek na dodano vrednost.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so podrobneje
navedena v razpisni dokumentaciji (točka 12 Navodil
za prijavo, točka 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020
in točka 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani:
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila). Za posamezne
vrste stroškov, katerih višina bo med izvajanjem operacije presegla omejitve, določene s Prilogo 4 Navodil
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 ali tega javnega razpisa, se
bo presežek stroška štel za neupravičen, ne glede na
višino stroška, predvideno v vlogi izbranega prijavitelja.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na
dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred
podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega finančnega urada. Pogoji glede
upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v točki 2.6 veljavnih Navodil organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila in razpisni dokumentaciji (točka 3.3.5 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020).
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 sofinanciranju določenem
obdobju dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri
čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem
poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko
pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje, določeno s pogodbo o sofinanciranju. Za
vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred
podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru
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uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje
se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki
ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji,
ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne
obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad
100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan
k predložitvi ustreznih dokazil.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, 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/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 operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne
originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in
nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh
dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let
od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski
komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije
bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen
s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku
zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi,
iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc
samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi
druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi
se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, 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).
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16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju
samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem.
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati
ministrstvo o izvedenih ukrepih.
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 (dostopna na:
http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za
določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih
izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih
naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih
lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi
popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99
in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7.
2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke
– znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana
sredstva vrniti.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe
(EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU)
št. 1304/2013
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 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 (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 prijavitelj
posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do
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informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06
– UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl.
US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso
javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se
nanašati na celotno vlogo. 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 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 operacije 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 operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije,
pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo,
saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi
zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan
poročati sproti, med izvajanjem operacije.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe (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 po vprašalniku, ki jih bo potrebno zbirati
za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (točka 17
Navodil za prijavo na javni razpis).
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacije ali izvrševanja operacije prišlo do
resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni
seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali
bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil
sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način,
na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo
upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun
Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se
bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi
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lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma
so bili odobreni, ni dovoljeno. Kolikor se ugotovi dvojno
uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno,
se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 9. 3.
2018 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo
v zaprti ovojnici, opremljene z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis »Usposabljanje strokovnih
delavcev v športu 2018–2022«, prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova
cesta 16, 1000 Ljubljana.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali
obrazec »Obrazec oddaja vloge«, ki je del razpisne dokumentacije ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz
prejšnjega odstavka.
Prijavitelj celotno vlogo predloži tudi v elektronski
obliki (npr. na DVD-ju oziroma CD-ju, USB ključ-u).
V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski
obliki ali ob odsotnosti elektronske oblike se šteje, da je
za presojo pomembna tiskana oblika vloge.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo
v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele
v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena
oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 12. 3. 2018 ob
11. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport, Masarykova 16, Ljubljana in ne bo javno, saj se
pričakuje večje število prijav.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni
razpis.
Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij
evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati
pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
V kolikor se je operacija začela izvajati pred oddajo
vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za
izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje,
da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred
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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.
Upravičenec ali konzorcijski partner, ki brez objektivnih razlogov odstopi od pogodbe o sofinanciranju
oziroma konzorcijske pogodbe, ne more nadaljnja tri
leta od dneva odstopa kandidirati za pridobitev sredstev
ministrstva iz naslova evropske kohezijske politike.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije.
27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva www.mizs.gov.si/ (rubrika Javne objave in razpisi
/ Javni razpisi in pozivi). Za dodatne informacije lahko
pišete na elektronski naslov sportess.mizs@gov.si ali
pokličete na tel. 01/400-57-39, in sicer ob torkih in četrtkih med 13. in 15. uro.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 381-35/2017/9

Ob-1203/18

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih
omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«
Osnovo za izvedbo javnega razpisa predstavljajo
naslednje pravne podlage:
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006;
– Izvedbena uredba 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;
– Izvedbena 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 podro-

čju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij
ukrepov za strukturne in investicijske sklade;
– Izvedbena 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;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 964/2014
z dne 11. septembra 2014 o pravilih za uporabo Uredbe
(EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in sveta
v zvezi s standardnimi pogoji za finančne instrumente;
– Izvedbena uredbe Komisije (EU) št. 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, ter 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«;
– Delegirana 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;
– drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom uredbe EU
o skupnih določbah;
– Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 289);
– Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002
(UL L 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1; v nadaljevanju finančna uredba) in njena izvedbena uredba;
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014;
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001,
z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016 in spremembo št. C(2017) 8425, z dne 6. 12. 2017;
– Smernice Evropske komisije za določanje finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru
deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih, objavljene na http://ec.europa.eu/regional_
policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf);
– Smernice 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. julija 2006;
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– Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in
delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020«,
julij 2015, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo
objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020, junij 2016, objavljenih na spletni
strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi
spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, april 2016, objavljenih
na spletni strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila,
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013,
julij 2016, objavljenih na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, avgust 2015, objavljenih
na spletni strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila,
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa
z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA,
november 2016, objavljenih na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Smernice organa upravljanja za integracijo načel
enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in
dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju
2014–2020, februar 2016, objavljenih na spletni strani
http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila;
– Strategija organa upravljanja za boj proti goljufijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljeni
na spletni strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila,
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljenih na
spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2017 in
2018 (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS,
št. 80/16 in 33/17);
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 in 15/17);
– Odločitev o podpori Službe Vlade RS za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK)
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v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 2-1/1/MJU/0, z dne 24. 1. 2018;
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Zakon o elektronskih komunikacijah (109/12,
110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17);
– Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list
RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/2015,
307/2015, 337/2017, 337/2017);
– Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B,
67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 32/12,
57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15);
– Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje
generacije do leta 2020, z dne 10. 3. 2016;
– Uredba Komisije (ES) 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. 187/2014 z dne 26. 6. 2014);
– Uredba 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 (UL L 156, 20. 6. 2017);
– Smernice Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij, zadnjič spremenjene s Sporočilom Komisije O spremembi sporočil Komisije o smernicah Evropske unije za
uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo
širokopasovnih omrežij, o smernicah o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020, o državni pomoči za
filmsko produkcijo in produkcijo drugih avdiovizualnih del,
o smernicah o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega financiranja ter o smernicah o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom (2014/C 198/02);
– Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči
»Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije v Republiki Sloveniji« (št. priglasitve
BE01-2482762-2017, št. sheme: SA.49322) z dne 4. 10.
2017.
1. Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija
izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno sofinancira
Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne
osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora
uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno
ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih ele-
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ktronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati
ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.
2.1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje
odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom
omogočala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo
najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve
preko teh omrežij na območjih belih lis in je razdeljen
v dva sklopa:
– sklop 1: Sofinanciranje GOŠO 3 VZHOD
– sklop 2: Sofinanciranje GOŠO 3 ZAHOD
V okviru predmetnega javnega razpisa je:
– GOŠO 3 VZHOD opredeljen kot območje belih lis
v lokalnih skupnostih na območju Savinjske, Zasavske,
Posavske statistične regije, statistične regije Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-notranjske statistične regije
(statistična regija, klasifikacija NUTS 3);
– GOŠO 3 ZAHOD opredeljen kot območje belih lis
v lokalnih skupnostih na območju Osrednjeslovenske,
Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške statistične regije
(statistična regija, klasifikacija NUTS 3).
Skladno z Dogovorom o razmejitvi med sofinanciranjem območij belih lis v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
bo v lokalnih skupnostih v Pomurski, Podravski in Koroški statistični regiji sofinancirana gradnja odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom omogočala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj
100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh
omrežij na območjih belih lis v geografskem segmentu
redke poseljenosti v okviru Programa razvoja podeželja
2014–2020 iz Evropskega sklada za razvoj podeželja.
Bele lise so za potrebe tega javnega razpisa definirane kot posamezna gospodinjstva na območjih, kjer
je bilo ugotovljeno, da operaterji ne zagotavljajo širokopasovnih omrežij, ki bi tem gospodinjstvom omogočala
dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih
storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s in kjer v postopkih testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke
poseljenosti ni bilo izraženega tržnega interesa za gradnjo takih širokopasovnih omrežij v naslednjih treh letih,
ki bi omogočala dostop do širokopasovnih elektronskih
komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s.
Seznam belih lis po gospodinjstvih z njihovimi naslovi, ki je razdeljen na zgoraj navedena sklopa, je priloga javnega razpisa.
Za posamezno belo liso – vsako posamezno gospodinjstvo, ki je na določenem naslovu na območju belih lis – bo na podlagi tega javnega razpisa zagotovljeno
širokopasovno omrežje, ki bo vsaki od njih omogočalo
dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih
storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s. Šteje se, da je gospodinjstvu omogočen dostop do širokopasovnega omrežja
s hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kadar je gospodinjstvu mogoče zagotoviti takšen dostop preko zgrajene dostopovne točke brezžičnega omrežja, ali kadar je gospodinjstvo
v neposredni bližini fiksnega omrežja. Za neposredno
bližino fiksnega omrežja se šteje zračna razdalja do največ 200 m od lokacije gospodinjstva do mesta kabelske
kanalizacije, kjer je možen priklop na omrežje, če na tej
razdalji ni ovir, ki bi preprečevale izgradnjo povezave
s hitrostjo najmanj 100 Mb/s.
2.2. Določitev belih lis
Z namenom določitve belih lis v geografskem segmentu redke poseljenosti skladno z Načrtom NGN
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2020 sta bila v letu 2016 izvedena prvi in drugi krog
testiranja tržnega interesa.
Z analizo podatkov o izkazanem tržnem interesu
v drugem krogu testiranja je bilo na območjih belih lis
v segmentu redke poseljenosti ugotovljeno 23.081 gospodinjstev, kjer interesenti niso imeli omogočenega
dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih
storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s.
Seznam naselij, kjer so obstajala območja gospodinjstev na belih lisah v geografskem segmentu redke poseljenosti za ciljno hitrost 100 Mb/s je bil
objavljen na spletni strani ministrstva: http://www.
mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/DID/Informacijska_druzba/NGN_2020/1_Obvestilo_splet_bl_
NGN2020_081220_P.pdf
Oktobra 2017 je ministrstvo izvedlo ponovno analizo teh podatkov glede na stanje obstoječe širokopasovne infrastrukture v Sloveniji in na svoji spletni strani
objavilo seznama gospodinjstev na območjih belih lis
v geografskih segmentih goste in redke poseljenosti:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/trzni_interes_po_nacrtu_ngn_2020/
2.3. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje gradnje
odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom
omogočala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo
najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve
preko teh omrežij na območjih, kjer tem gospodinjstvom
tak dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev še ni omogočen in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo takih širokopasovnih omrežij, ki bi tak
dostop omogočala v naslednjih 36 mesecih od 18. 11.
2016, ko je bil zaključen zadevni postopek izražanja
tržnega interesa, to je do 18. 11. 2019.
Z Načrtom NGN 2020, s seznanitvijo Vlade RS
s spiskom območij, ki so bele lise v geografskem
segmentu goste poseljenosti, nadaljnje aktivnosti na
področju testiranja tržnega interesa v geografskem
segmentu redke poseljenosti, ter izvajanje in sofinanciranje investicij iz Načrta razvoja širokopasovnih omrežij
naslednje generacije do leta 2020 in z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 ter na podlagi 11. člena ZEKom-1 in
v skladu z njegovim drugim odstavkom 9. člena v povezavi z 19. in 39. točko njegovega 3. člena je predvideno
sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij,
tako dostopovnih kot tudi hrbteničnih, ki bodo gospodinjstvom omogočala širokopasovni dostop do elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s
na območjih belih lis z javnimi sredstvi v geografskem
segmentu redke poseljenosti do največ 1.200 EUR na
posamezno gospodinjstvo.
Prijaviteljem, katerih projekti bodo izbrani na tem
javnem razpisu, bodo sofinancirani stroški izvedbe le-teh
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in
sredstev slovenskega proračuna kot dovoljena državna
pomoč v skladu z Mnenjem o skladnosti sheme državne
pomoči »Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture
naslednje generacije v Republiki Sloveniji« (št. priglasitve BE01-2482762-2017, št. sheme: SA.49322). Izbrani
prijavitelji morajo dosledno spoštovati veljavno zakonodajo, ki ureja državne pomoči in navodila ministrstva ter
organa upravljanja.
Na podlagi tega javnega razpisa se potrjen projekt,
za sofinanciranje katerega se odobrijo sredstva kohezijske politike, imenuje operacija.
2.4. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je omogočiti vsem gospodinjstvom na območjih belih lis, na katerih širokopasovna
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omrežja še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa
za njihovo gradnjo, dostop do širokopasovnega omrežja
s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronskih
komunikacijskih storitev preko tega omrežja.
2.5. Regija izvajanja javnega razpisa
Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
Sredstva za sofinanciranje operacij bodo dodeljena
po kohezijskih regijah glede na število gospodinjstev na
belih lisah v geografskem segmentu redke poseljenosti
v posameznem sklopu: za sklop 1 – GOŠO 3 VZHOD
za 8.924 belih lis in sklop 2 – GOŠO 3 ZAHOD za 6.489
belih lis.
Razdelitev slovenskih občin na programski območji kohezijska regija Vzhodna oziroma kohezijska regija Zahodna Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/dokument/5424/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls. Glede na pravno veljavno razmejitev območij kohezijskih
regij (NUTS 2), ki sledi iz Uredbe št. 1319/2013/ES
z dne 9. decembra 2013 o spremembi prilog Uredbe (ES) št. 1059/20036/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne
klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) in ki
velja od 1. 1. 2015 dalje, se Občina Litija nahaja v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Organ upravljanja je
dne 12. 4. 2017 izdal Mnenje o lokaciji izvajanja –
Občina Litija ter o evropskem kohezijskem viru financiranja (št. 020-1/2017-28) in objavljenem na spletni
strani
http://eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/2017-04-12-mnenje-ou-litija.pdf v katerem tolmači, da je z vidika razvojnih sredstev za programsko obdobje 2014–2020 Občina Litija del kohezijske regije Zahodna Slovenija, zato je v seznamu belih
lis Občina Litija upoštevana v kohezijski regiji Zahodna
Slovenija.
3. Potencialni prijavitelji
Na javni razpis na podlagi sedmega odstavka 11. člena ZEKom-1 skladno s potrjeno Shemo
državnih pomoči št. BE01-2482762-2017 lahko kandidirajo prijavitelji, ki so registrirani kot operaterji elektronskih komunikacij, ki so skladno s 5. členom ZEKom-1
Agencijo RS za komunikacijska omrežja in storitve (v
nadaljevanju AKOS) že obvestili o nameri zagotavljanja
javnih komunikacijskih omrežij.
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali
v projektnem partnerstvu. V primeru, da se na javni razpis v eni vlogi skupaj prijavi več prijaviteljev v projektnem
partnerstvu, morajo biti vsi ti registrirani kot operaterji
elektronskih komunikacij, kot je to določeno v prejšnjem
odstavku. Z medsebojno konzorcijsko pogodbo določijo
nosilnega partnerja, ki bo prevzel vlogo koordinatorja
in nastopal v imenu projektnega partnerstva v razmerju
do ministrstva.
Državna pomoč je namenjena točno določenemu širokopasovnemu sektorju kot Pomoč za širokopasovno infrastrukturo, ki jo določa Uredba 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 (v nadaljevanju
Uredba (EU) št. 651/2014) in 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 (UL L 156, 20. 6. 2017).
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Javna sredstva se skladno s priglašeno shemo prijavitelju ne dodeli, če je ugotovljeno, da:
– je v težavah v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe
(EU) št. 651/2014,
– je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo
zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim
trgom,
– je naslovnik neporavnanega naloga za vračilo
preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva
za finance,
– ima na dan vložitve vloge neporavnane zapadle
davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo,
v višini, ki presega 50 eurov,
– ne izplačuje redno plač in socialnih prispevkov.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Prijavitelj na javni razpis lahko
kandidira za en ali več sklopov. Za vsak posamezen
sklop posebej mora oddati svojo vlogo. Za vsak sklop
lahko kandidira samo enkrat, ne glede na to ali skupaj
s partnerji ali samostojno.
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). Ministrstvo lahko izvede preveritev določenih pogojev z vpogledom v javne evidence. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna
pojasnila ali dokazila.
4.1. Splošni pogoji za prijavitelje
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Vloga na javni razpis za dodelitev nepovratnih
sredstev mora biti v slovenskem jeziku.
2. Vloga na javni razpis mora biti skladna s predmetom javnega razpisa in z zahtevami javnega razpisa
in razpisne dokumentacije.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
3. Vloga na javni razpis ne izkazuje več kot
1.200,00 EUR sredstev kohezijske politike na posamezno gospodinjstvo na belih lisah v geografskem
segmentu redke poseljenosti.
Dokazilo: Obrazec št. 1.1 / 1.2: Prijavni obrazec
za sklop
4. V vlogi na javni razpis mora biti za pokrivanje
upravičenih stroškov operacije namenjenih več kot 50 %
zasebnih sredstev prijavitelja. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju
virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire
za izvedbo celotne operacije.
Dokazilo: Obrazec št. 1.1 / 1.2: Prijavni obrazec za
sklop in Projektna dokumentacija
5. Prijavitelj in vsi projektni partnerji, če gre za vlogo projektnega partnerstva, morajo biti registrirani kot
operaterji elektronskih komunikacij skladno s 5. členom
ZEKom-1.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
6. Prijavitelj ni v težavah v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe (EU) št. 651/2014.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev in zadnja bonitetna ocena podjetja, ki ne
sme biti nižja od AJPES SB9 oziroma po Moody's nižja
od B1 ali po Fitch oziroma S&P nižja od B+
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7. Prijavitelj ni naslovnik neporavnanega naloga za
izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije,
ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo
z notranjim trgom.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
8. Prijavitelj ni naslovnik neporavnanega naloga za
vračilo preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis
ali držane pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za finance.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
9. Prijavitelj na dan vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih
nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, ki ureja
finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
10. Prijavitelj redno izplačuje plače in socialne prispevke.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
11. Prijavitelj bo vodil stroške in prihodke tako
v času gradnje, kot tudi upravljanja in vzdrževanja na
posebnem stroškovnem mestu za vsak sklop posebej.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
12. V primeru, da se v vlogi skupaj prijavi več prijaviteljev v projektnem partnerstvu, mora nosilni partner
v vlogi predložiti s strani vseh udeleženih partnerjev
podpisano konzorcijsko pogodbo, v kateri so določena
vsa njihova medsebojna razmerja, pravice in obveznosti. Obvezne sestavine konzorcijske pogodbe so navedene v tej razpisni dokumentaciji v poglavju 3.7 Vloga
s partnerji in v vzorcu konzorcijske pogodbe.
Dokazilo: Podpisana konzorcijska pogodba
13. Vsem prijaviteljem v vlogi ali osebam, ki so članice njihovih upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov,
ali osebam, ki imajo njihova pooblastila za zastopanje
ali odločanje ali nadzor v njih, ni izrečena pravnomočna
sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Datumi izdaje vseh priloženih
izpisov iz kazenske evidence ne smejo biti starejši od
30 koledarskih dni pred datumom odpiranja tega javnega razpisa.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
14. Vsi prijavitelji v vlogi niso uvrščeni v evidenco
poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11
– UPB2) in jim ni na podlagi tega člena prepovedano
poslovanje z ministrstvom.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
4.2. Posebni pogoji za prijavitelje
1. Odprto širokopasovno omrežje je za potrebe tega
javnega razpisa širokopasovno omrežje, ki je zgrajeno
s pomočjo sofinanciranja z javnimi sredstvi na podlagi
tega javnega razpisa in je dostopno vsem ponudnikom
storitev pod enakimi pogoji. Izbrani prijavitelj bo moral
v okviru zmožnosti lastnega omrežja nuditi veleprodajni
dostop (1. lokalni dostop – fizična ali virtualna razvezava
lokalne zanke in/ali 2. osrednji dostop – dostop z bitnim
tokom) v skladu s pravičnimi in nediskriminatornimi pogoji. Tak veleprodajni dostop mora izbrani prijavitelj na
podlagi pogojev iz tega razpisa zagotavljati vsaj deset
let od datuma obojestranskega podpisa pogodbe, pri
čemer pa mora sam dostop do fizične infrastrukture
in posameznih vodov zagotavljati tudi po izteku ve-
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ljavnosti pogodbe. Zgrajena infrastruktura, za katero
se bo dodelila pomoč, bo morala vedno omogočati še
najmanj podvojitev vodov v omrežju brez izvedbe dodatnih gradbenih del, za primer potencialno izraženega
interesa za njeno souporabo s strani drugih operaterjev
v prihodnosti.
2. Odprto širokopasovno omrežje izbranega prijavitelja bo moralo omogočati prenosno hitrost vsaj
100 Mb/s v smeri proti končnemu uporabniku – gospodinjstvu na območju belih lis, ki mu bo ta dostopna
hitrostih na voljo ves čas – 24 ur na dan, vse dni v letu.
Šteje se, da je gospodinjstvu omogočen dostop do širokopasovnega omrežja s hitrostjo najmanj 100 Mb/s,
kadar je gospodinjstvu mogoče zagotoviti takšen dostop
preko zgrajene dostopovne točke brezžičnega omrežja,
ali kadar je gospodinjstvo v neposredni bližini fiksnega
omrežja. Za neposredno bližino fiksnega omrežja se
šteje zračna razdalja do največ 200 m od lokacije gospodinjstva do mesta kabelske kanalizacije, kjer je možen
priklop na omrežje, če na tej razdalji ni ovir, ki bi preprečevale izgradnjo povezave s hitrostjo najmanj 100 Mb/s.
3. Izbrani prijavitelj bo moral po zaključku gradnje
omogočati prenosno hitrost vsaj 100 Mb/s v smeri proti
končnemu uporabniku vsem gospodinjstvom na območju belih lis s seznama posameznega sklopa, za katerega sofinanciranje kandidira.
4. Izbrani prijavitelj bo moral ministrstvu ob predložitvi vsakokratnega zahtevka za izplačilo po kvartalnih
situacijah priložiti tudi podatke o zgrajenem omrežju in
pripadajoči infrastrukturi v tem kvartalu potrjene s strani
pooblaščenega nadzornika gradnje ter potrdilo Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS)
o vpisu vseh v tem kvartalu omogočenih priključkov
v evidenco skladno s 14. členom ZEKom-1.
5. Izbrani prijavitelj bo moral na svojem enotnem
veleprodajnem informacijskem sistemu za pregledovanje, naročanje in upravljanje storitev iz točke 9. tega
poglavja najaviti datume, ko bodo posamezni priključki
na določenih naslovih omogočeni, vsaj trideset koledarskih dni pred predvidenim zaključkom gradnje le-teh.
Po zaključku njihove gradnje pa bo moral izbrani prijavitelj najkasneje v osmih koledarskih dneh javno objaviti
na tem istem enotnem veleprodajnem informacijskem
sistemu na neizbrisen in sledljiv način njihov seznam
vključno z datumi zaključka gradnje potrjenimi s strani
pooblaščenega nadzornika gradnje.
6. Po zaključku gradnje in javni objavi seznama
omogočenih priključkov iz prejšnje točke bo moral izbrani prijavitelj na zahtevo ponudnika storitve zainteresiranega končnega uporabnika, ki mu je dostop omogočen,
priključiti na storitev najkasneje v roku šestdeset koledarskih dni od datuma naročila, ki bo podano skladno
s pogoji iz vzorčne ponudbe izbranega prijavitelja in to
brez zaračunavanja tako ponudniku storitve kot tudi
končnemu uporabniku kakršnegakoli dodatnega stroška za vzpostavitev omrežne priključne točke na lokaciji
končnega uporabnika s seznama naslovov belih lis.
7. Izbrani prijavitelj bo za svoje omrežje moral javno
objaviti maksimalno hitrost (teoretično najvišjo hitrost
prenosa proti končnemu uporabniku, ki jo lahko ta doseže vsaj enkrat dnevno), običajno razpoložljivo hitrost
skupaj z navedenim razmerjem do maksimalne hitrosti
(hitrost prenosa proti končnemu uporabniku, ki jo le-ta
lahko pričakuje večino časa v dnevu vendar ne manj
kot 90 % časa dneva izven dveh vršnih ur, ter 80 % časa
v času dveh vršnih ur in ki znaša vsaj 80 % maksimalne hitrosti) ter minimalno hitrost (zagotovljena najnižja
hitrost prenosa proti končnemu uporabniku, razen v primeru izpada omrežja ali večjih motenj).
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8. Izbrani prijavitelj bo moral javno objaviti vzorčne
ponudbe za vse modele veleprodajnega širokopasovnega dostopa, ki jih bo ponujal v svojem omrežju, najkasneje v šestih mesecih od obojestranskega podpisa
pogodbe oziroma najkasneje tri mesece pred objavo
v spodaj opisanem informacijskem sistemu o prvi zgrajeni omrežni točki v posameznem sklopu, ki bo na voljo
za ponujanje storitev, če bo ta v sistem vnesena prej kot
v šestih mesecih od obojestranskega podpisa pogodbe.
Vsebovati bo morala najmanj naslednje elemente:
– Dostop do informacij
– Definicije pojmov in okrajšave
– Topologija in zgradba omrežja (npr. kabelska kanalizacija in funkcijske lokacije)
– Storitve vzorčne ponudbe
– Postopki zagotavljanja veleprodajnega dostopa
v omrežju vključno s postopki poizvedbe, naročila, izvedbe naročila, preklica naročila, izključitve, prehodov
med operaterskimi storitvami, odprave napak in vzdrževanja omrežja
– Nivo zagotavljanja storitve in pogodbene kazni
– Medsebojno obveščanje
– Cene in zaračunavanje storitev vzorčne ponudbe
– Postopek sklenitve pogodbe
– Zavarovanje obveznosti
– Sankcije za kršitve pogojev, izključitve in omejitve
odgovornosti
– Veljavnost in odpoved pogodb
– Sprememba vzorčne ponudbe
– Varovanje zaupnih podatkov
– Pravno nasledstvo
– Vzorci pogodb in obrazcev
9. Izbrani prijavitelj bo moral vsem ponudnikom
storitev zagotoviti možnost uporabe veleprodajnega sistema, ki bo enoten za vse ponudnike storitev vključno
z maloprodajnimi enotami, ki so v njegovi lasti ali v lasti
z njim kapitalsko povezanih družb, preko katerega bo
moral zagotavljati učinkovito izvajanje procesov glede
poizvedb, naročil, odprave napak ter dostop do informacij vključno z informacijami iz 5. točke tega poglavja.
Prek navedenega enotnega sistema mora zagotoviti
sprotno obveščanje o rokih za odpravo napak, takoj po
odpravi pa o vzrokih za nastanek napak in o odpravi
prijavljene napake, ter o vseh ostalih fazah in postopkih
reševanja na neizbrisen in sledljiv način. Mehanizem
mora omogočati, da izbrani prijavitelj in ponudnik storitve vse do jasne razmejitve napake v korist končnega
uporabnika skupaj odpravljata napako. Izbrani prijavitelj
odpravlja napako v primeru, če je ta nastala na veleprodajni storitvi, ponudnik storitve pa, če je nastala
v nadgradnji za maloprodajno storitev. Ker izbrani prijavitelj dobi plačilo za izvajanje veleprodajne storitve, je
njegova obveznost, da vse do jasne razmejitve napake
aktivno sodeluje pri iskanju in morebitni odpravi napake. V primeru, da se v izbrani vlogi skupaj prijavi več
prijaviteljev v projektnem partnerstvu, lahko tak enoten
veleprodajni sistem zagotavlja vsak partner posebej ali
pa samo en od prijaviteljev za vsa omrežja za vse bele
lise posameznega sklopa.
10. Izbrani prijavitelj bo moral oblikovati veleprodajne cene dostopa na podlagi učinkovitih prirastnih
stroškov vključno s pribitkom za skupne stroške. Pri
tem mora upoštevati tudi naložbe v omrežje s primerno
stopnjo donosnosti naložbe glede na vložena sredstva,
kar predstavlja tehtano povprečje kapitala (WACC). Navedeno pomeni, da morajo biti cene stroškovno naravnane in ne smejo biti višje od stroškov učinkovitega
operaterja. Z navedeno metodo bo izbranemu prijavitelju omogočeno pokrivanje dejansko nastalih stroškov
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učinkovitega operaterja z upoštevanjem ustreznega donosa na vloženi kapital. Tako oblikovane veleprodajne
cene dostopa bodo omogočale iskalcu dostopa učinkovit
vstop na trg, kar bo omogočalo zagotavljanje novih,
hitrejših širokopasovnih storitev boljše kakovosti. Ustrezno stopnjo donosa na vloženi kapital določa agencija
in jo objavlja na svoji spletni strani. (trenutno veljavni
WACC: http://www.akos-rs.si/izracun-wacc-za-dva-hipoteticna-operaterja-v-telekomunikacijski-panogi).
V primeru, da njegova maloprodajna enota oziroma
njegova hčerinska ali partnerska podjetja ponujajo tovrstne storitve tudi na maloprodajnem trgu, za navedene
veleprodajne cene hkrati velja tudi prepoved škarij cen.
Obveznost prepoved škarij cen se naloži z namenom,
da se zagotovi zadostna razlika med maloprodajnimi
in veleprodajnimi cenami, pri čemer razlika temelji na
učinkovitih prirastnih stroških enako učinkovitega operaterja (EEO) s pribitkom za skupne stroške in z vključeno
primerno stopnjo donosa naložbe na vložena sredstva.
S tem se prepreči, da bi operater, lastnik omrežja, izrinil
konkurenco s trga s postavljanjem previsokih veleprodajnih cen oziroma prenizkih maloprodajnih cen. Hkrati
se ostalim operaterjem zagotovi možnost postavljanja
konkurenčnih cen na maloprodajnem trgu. Izbrani prijavitelj bo moral za vse veleprodajne storitve oblikovati
učinkovite stroškovne cene in hkrati upoštevati prepoved škarij cen ter AKOS-u te cene na njeno zahtevo
stroškovno dokazati in utemeljiti. Pri oblikovanju se lahko upoštevajo le nastali učinkoviti strošek, morebitno
neučinkovitost operaterja ter podvajanje in prenašanje
stroškov je treba izločiti. Pri tem mora izbrani prijavitelj
slediti pravičnim, objektivnim in preglednim merilom razporejanja stroškov. Stroškovne kalkulacije morajo dovolj
podrobno prikazati investicijske (amortizacija) in operativne stroške, pri čemer mora pri investicijskih stroških
ločeno prikazati subvencioniran del, saj se ta del ne
upošteva pri oblikovanju veleprodajnih cen dostopa.
Stroškovno naravnanost cen vključno s prepovedjo škarij cen, bo agencija preverjala s cenami, ki so na voljo na
primerljivih konkurenčnih trgih in pri operaterjih omrežij.
11. Izbrani prijavitelj bo moral s svojim omrežjem
na območjih naselij, kjer so bele lise, na zahtevo in
z zasebnimi sredstvi subjektov omogočiti dostop do širokopasovnega omrežja s hitrostjo vsaj 100 Mb/s simetrično vsem podjetjem, javnim inštitucijam ter ponudnikom
storitev za povezovanje baznih postaj in lastnikom javno
dostopnih e-točk za potrebe brezžičnih elektronskih komunikacij. Podjetja, javne inštitucije ter lastniki baznih
postaj in javno dostopnih e-točk z brezžičnim dostopom
(Wi-Fi) sami zagotovijo povezavo do najbližje vstopne
točke v novozgrajeno omrežje. Tem zainteresiranim ponudnikom storitev ali končnim uporabnikom omrežja bo
izbrani prijavitelj zaračunaval stroške priključnine, zakupnine, upravljanja in vzdrževanja omrežja v višini, kot
jih določajo ti razpisni pogoji, in ki jih bo objavil v svoji
vzorčni ponudbi. Po zaključku gradnje omrežij v posameznih naseljih bo moral izbrani prijavitelj na zahtevo
zainteresiranih ponudnikov storitev ali končnih uporabnikov omrežja teh naselij navedenih v tem odstavku le-te
priključiti na omrežje v roku devetdeset koledarskih dni
od datuma naročila, ki bo podano skladno s pogoji iz
vzorčne ponudbe.
12. Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti, da rok
za odpravo napak v njegovem omrežju ne znaša več
kot 2 delovna dneva od prijave napake, pri čemer bo
moral 60 % vseh napak odpraviti v 1 delovnem dnevu.
Rok se v primeru težjih napak lahko podaljša za največ
5 delovnih dni, pri čemer bo moral o podaljšanju roka
ustrezno seznaniti ponudnika storitev in navesti ter ute-
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meljiti razloge, iz katerih izhaja, da gre za težjo napako.
Pri zagotavljanju storitev bo moral izbrani prijavitelj sub
jektom iz prejšnje točke tega poglavja na podlagi njihove
zahteve omogočiti tudi sklenitev posebnega dogovora
o zagotavljanju nivoja storitve (SLA).
13. Prijavitelj mora v svoji vlogi priložiti za vsak
sklop, za katerega sofinanciranje kandidira, svojo Projektno dokumentacijo, v kateri mora opisati svoje sodelovanje z vključenimi lokalnimi skupnostmi in uresničevanje njihovih strateških ciljev, tehnologijo in topologijo
omrežja vključno z vsemi omrežnimi elementi, načrt
povezovanja vseh gospodinjstev s seznama območja
belih lis, časovnico gradnje, osnutek vzorčne ponudbe, ki bo vsebovala vse potrebne elemente ter opisati
izpolnjevanje vseh potrebnih zakonskih pogojev in razpisnih pogojev, ki so zahtevani v tem poglavju.
14. Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev iz tega
poglavja v okviru svojih pristojnosti opravlja AKOS
skladno z ZEKom-1.
15. Izbrani prijavitelj mora pri gradnji, upravljanju
in vzdrževanju svojega omrežja upoštevati vse določbe
veljavne zakonodaje in veljavnih regulatornih ukrepov
AKOS.
16. V primeru spremembe zakonodaje ali spremembe regulatornih ukrepov na trgu, ki bi povzročile
potrebne spremembe na področjih gradnje, upravljanja
in vzdrževanja sofinanciranega omrežja, ministrstvo
ne prevzema nobene odgovornosti, zato izbranemu
prijavitelju iz tega naslova ne pripada nobena finančna
kompenzacija, morebitne finančne posledice pa bo
moral pokriti iz zasebnih sredstev.
4.3. Finančna zavarovanja
2.2.1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti
Izbrani prijavitelj bo moral ob podpisu pogodbe
oziroma najkasneje v roku deset delovnih dni od podpisa te pogodbe ministrstvu dostaviti zavarovanje (pet
bianco menic in menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10 % skupne pogodbene vrednosti z veljavnostjo še tri
mesece po izteku pogodbe.
Ministrstvo bo unovčilo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:
– če izbrani prijavitelj ne bo pričel izvajati svojih
pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izbrani prijavitelj ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izbrani prijavitelj ne bo pravočasno izpolnil
svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izbrani prijavitelj ne bo pravilno izpolnil svojih
pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če bo izbrani prijavitelj prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.
Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili
roki za izvedbo posla bo moral izbrani prijavitelj temu
ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.
Menično izjavo bo moral izbrani prijavitelj predložiti
na priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije.
2.2.2. Dodatni pogoji in odgovornosti prijaviteljev,
izbranih na javnem razpisu
V kolikor bo prijavitelj izbran za sofinanciranje, bo
moral pri izvajanju projektov upoštevati EU zakonodajo
in Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020.
Izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev v vlogi
bo preverjano v času od odpiranja vlog do izdaje sklepa
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o izboru prijavitelja. V kolikor se v tem času ugotovi, da
v vlogi vsi pogoji niso izpolnjeni, bo vloga s sklepom
zavrnjena. V primeru, da se ugotovi neizpolnjevanje
pogojev med izvedbo operacije po podpisu pogodbe,
lahko ministrstvo odstopi od pogodbe, izbrani prijavitelj
pa je dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila
v proračun Republike Slovenije.
5. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje
(navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od
bolj k manj pomembnemu)
Merila za izbor prijaviteljev v posameznem sklopu,
ki izpolnjujejo pogoje so:
Št.

Merila

M1

Najnižja cena javnega
sofinanciranja na gospodinjstvo
na beli lisi brez DDV
Število dodatnih omogočenih
modelov širokopasovnega
dostopa
Skupaj

M2

Najvišje možno
št. točk
90
10
100

1. Merilo M1 je najnižja cena javnega sofinanciranja
na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV in znaša največ
90 točk. Pri tem se ocenjuje cena na gospodinjstvo za
vsa gospodinjstva na belih lisah v posameznem sklopu
določene vloge. Prijavitelj, ki ponudi najnižjo ceno javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi, bo dobil
najvišje možno število točk za to merilo, to je 90 točk.
Prijavitelj, ki ne ponudi najnižje cene javnega sofinanciranja na beli lisi, bo dobil število točk skladno s spodaj
navedeno formulo.
Število točk posameznega prijavitelja se izračuna
na dve decimalki natančno po naslednji formuli:
M1 = 90 *

ncr
cr

cr – v vlogi predlagana cena javnega sofinanciranja
na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV za upravičene
stroške v segmentu redke poseljenosti za posamezen
sklop;
ncr – najnižja predlagana cena javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV za upravičene
stroške v segmentu redke poseljenosti glede na vse
prispele vloge v posameznem sklopu.
2. Merilo M2 je število omogočenih modelov širokopasovnega dostopa. V primeru, da prijavitelj v svoji vlogi
in Projektni dokumentaciji predvidi oba modela širokopasovnega dostopa, ki je lahko 1) lokalni dostop (fizični
ali virtualni) ali 2) osrednji dostop (z bitnim tokom), bo
za to prejel 10 točk. V primeru, da prijavitelj v svoji vlogi
in Projektni dokumentaciji predvidi le enega od obeh
navedenih modelov širokopasovnega dostopa, bo za
to prejel 0 točk.
V primeru več prijaviteljev z enakim številom točk,
bo izbran prijavitelj, ki bo imel večje število točk po merilu M2, v primeru več vlog z enakim številom točk in istim številom točk po merilu M2 pa bo ministrstvo izbralo
najugodnejšo vlogo z žrebom. Prijavitelje, ki so oddali
vloge, bo ministrstvo pisno obvestilo o žrebu in jim
omogočilo prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih ministrstva. Izmed prijaviteljev, ki so oddali vlogo
z enakim številom točk in istim številom točk po merilu
M2, bo izbran tisti, ki bo prvi izžreban. Prijaviteljem, ki
ne bodo prisotni na žrebu, bo ministrstvo posredovalo
zapisnik žrebanja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V kolikor se bo pri ocenjevanju prispelih vlog, zaradi
neobičajne nizke cene javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV pojavil dvom o možnosti
izvedbe operacije, ministrstvo lahko pozove prijavitelja,
da pojasni razloge za neobičajno nizko ceno javnega
sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV
v posredovani vlogi.
Ministrstvo bo pozvalo prijavitelja in skupaj z njim
preverilo vlogo, iz razloga neobičajno nizke cene javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV,
v kolikor bo cena javnega sofinanciranja na gospodinjstvo
na beli lisi brez DDV za več kot 50 % nižja od povprečne
cene javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi
brez DDV od drugih prijaviteljev uvrščenih v ocenjevanju
oziroma za več kot 20 % nižja od cene javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV naslednjega
uvrščenega prijavitelja v ocenjevanje za posamezen sklop.
Predno bo ministrstvo zavrnilo vlogo zaradi neobičajno nizke cene javnega sofinanciranja na gospo-

Proračunska postavka

Prog.
območje

180061 – PN2.1 – Gradnja
odprte širokopasovne
Vzhod
infrastrukture-14-20-V-EU
180062 – PN2.1 – Gradnja
odprte širokopasovne
Vzhod
infrastrukture-14-20-V-slovenska
udeležba
Skupaj
Proračunska postavka
180063 – PN2.1 – Gradnja
odprte širokopasovne
infrastrukture-14-20-Z-EU
180064 – PN2.1 – Gradnja
odprte širokopasovne
infrastrukture-14-20-Z-slovenska
udeležba
Skupaj

Prog.
območje
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dinjstvo na beli lisi brez DDV, bo od prijavitelja pisno
zahtevalo podrobne podatke in utemeljitve o elementih
projekta, za katere bo menilo, da so odločilni za kvalitetno izvedbo operacije v skladu z javnim razpisom in
s predloženo Projektno dokumentacijo.
Ministrstvo bo vlogo zavrnilo, če prijaviteljeva pojasnila na osnovi posredovanih podatkov in utemeljitev o elementih operacije argumentirano ne utemeljijo
neobičajno nizke ravni cene javnega sofinanciranja na
gospodinjstvo na beli lisi brez DDV.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis znaša največ do 18.495.600,00 EUR, ki
se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
v višini 80 % in pripadajoče slovenske udeležbe v višini
20 %. Od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po
posameznih programskih območjih in po posameznih
proračunskih letih naslednja:

Leto 2021

SKUPAJ

1.285.056,00 3.426.816,00 2.570.112,00 1.285.056,00

8.567.040,00

321.264,00

Leto 2019

856.704,00

Leto 2020

642.528,00

321.264,00

2.141.760,00

1.606.320,00 4.283.520,00 3.212.640,00 1.606.320,00 10.708.800,00
Leto 2018

Leto 2019

Leto 2020

Leto 2021

SKUPAJ

Zahod

934.416,00 2.491.776,00 1.868.832,00

934.416,00 6.229.440,00

Zahod

233.604,00

233.604,00 1.557.360,00

467.208,00

1.168.020,00 3.114.720,00 2.336.040,00 1.168.020,00 7.786.800,00

Okvirna vrednost financiranja po posameznih sklopih javnega razpisa:
SKLOP
SKLOP 1 – Sofinanciranje GOŠO 3
VZHOD
SKLOP 2 – Sofinanciranje GOŠO 3
ZAHOD
SKUPAJ

622.944,00

EUR
10.708.800,00
7.786.800,00
18.495.600,00

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih,
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike
sofinanciranja.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti ministrstva.
7. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih
pomoči ali pomoči de minimis
Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture na-

slednje generacije v Republiki Sloveniji« z dne, 4. 10.
2017, št. priglasitve BE01-2482762-2017, št. sheme:
SA.49322.
Ministrstvo bo v geografskem segmentu redke poseljenosti sofinanciralo največ do 1.200,00 EUR za vsako gospodinjstvo na območju belih lis, kar predstavlja
znesek javno upravičenega stroška za vsako gospodinjstvo na območju belih lis. Vloge, ki bodo izkazovale
več kot 1.200,00 EUR sredstev državnega proračuna za
kohezijsko politiko za posamezno gospodinjstvo na belih
lisah, bodo s sklepom zavrnjene.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev) in obdobje upravičenosti
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva kohezijske politike, so proračunska leta 2018,
2019, 2020 in 2021 in morajo biti porabljena v teh letih
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa vsakokratni veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Ministrstvo za javno upravo bo izbranim prijaviteljem sofinanciralo le upravičene stroške, ki bodo nastali
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od dneva podpisa pogodbe o sofinanciranju operacije
z izbranim prijaviteljem do dne 30. 10. 2021.
Obdobje javno upravičenih izdatkov je od dneva
podpisa pogodbe o sofinanciranju operacije z izbranim
prijaviteljem do dne 31. 12. 2021.
Obdobje javno upravičenih izdatkov lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih
razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
Dodeljena sredstva se bodo izplačevala po kvartalnih situacijah glede na število izvedenih omogočenih
dostopov do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih
storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s gospodinjstvom na območjih belih lis skladno s projektno dokumentacijo vključno s časovnico izvedbe. Zahtevki za izplačilo po kvartalnih situacijah bodo potrjeni, če bodo skladno s 14. členom
ZEKom-1 vsebovali potrdila GURS, da je izbrani prijavitelj
sporočil podatke o lokaciji in trasi, vrsti in trenutni uporabi
novozgrajenih komunikacijskih omrežij ter pripadajoče
infrastrukture in podatke o obstoječem stanju in zmogljivosti teh novih omrežnih priključnih točk na fiksni lokaciji,
ki bodo v skladu s projektno dokumentacijo, in katerih
izgradnjo bo z zapisnikom potrdil pooblaščeni nadzornik
gradnje, ki ga izbrani prijavitelj določi v okviru operacije.
Rok za porabo sredstev strukturne politike je
31. 12. 2023.
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 sofinanciranja
Delež sofinanciranja operacije je 100 % javno upravičenih stroškov za vsako gospodinjstvo na območju belih lis, katerega maksimalni znesek je opredeljen v točki
7 besedila javnega razpisa.
Za pokrivanje upravičenih stroškov operacije mora
biti namenjenih več kot 50 % zasebnih sredstev prijavitelja. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem
razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne
operacije.
11. Upravičeni stroški, način financiranja
Izbrani prijavitelj bo prejel sredstva sofinanciranja
na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so
nastali in bili izkazani v upravičenem obdobju.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– namestitev pasivne širokopasovne infrastrukture;
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo;
– namestitev dostopovnih omrežij naslednje generacije (NGA).
Upravičeni stroški se ne smejo dvojno financirati iz
različnih virov javnih sredstev.
DDV ni upravičen strošek.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena
v razpisni dokumentaciji (poglavje 3 – Navodila za prijavo na javni razpis).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo
o sofinanciranju dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja
javno naročanje: izbrani prijavitelj bo moral pri porabi
teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje,
v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti izbrani prijavitelji skladno
s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in
navodili organa upravljanja
Izbrani prijavitelj 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 izbranega prijavitelja
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 operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Izbrani prijavitelj bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo
ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za
potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske
unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
bo moral izbrani prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh
dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije.
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo
izbrani prijavitelj po končani operaciji pisno obveščen
s strani ministrstva.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU
mora izbrani prijavitelj 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
o operaciji nadzornim organom
Izbrani prijavitelj bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju nadzorni organi).
Izbrani prijavitelj bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost,
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem
bo izbrani prijavitelj omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Izbrani prijavitelj bo o izvedbi
preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen,
ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje
na kraju samem. Izbrani prijavitelj 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 (dostopna na:
http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za
določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financira-
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nih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih
izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih
naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih
lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi
popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in
100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006
oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke –
znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov,
izbrani prijavitelj 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
Izbrani prijavitelj 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.
Izbrani prijavitelj bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela
onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
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 nadaljevanju ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne
javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj
posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot
informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in
razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko
domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje
takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Vsi elementi, ki so potrebni za ocenjevanje
in dokazovanje ustreznosti vloge, so javni podatki in se
jih ne more označiti kot poslovno skrivnost.
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
Izbrani prijavitelj bo moral dokumentirano spremljati
in prikazovati neto prihodke operacije skladno z 61. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno
evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo
možen ločen izpis iz računovodskih evidenc.
Operacija je predmet državnih pomoči, zato se prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo državnih
pomoči. Izbrani prijavitelj je skladno z devetim odstavkom 11. člena ZEKom-1 dolžan stroške in prihodke
sofinanciranega omrežja knjigovodsko ločeno evidentirati in do 31. marca tekočega leta sofinancerju projekta
poročati o izvajanju projekta za preteklo leto. Iz poročila
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morajo biti razvidni stroški in prihodki od zgrajenega
omrežja na letni ravni ter dosežen dobiček. Ministrstvo
na podlagi poročil in dokazil izbranih prijaviteljev, ki so
omrežja zgradili s pomočjo sofinanciranja z javnimi sredstvi, preveri, ali so bili prihodki od zgrajenega omrežja
na letni ravni višji od stroškov in je bil na zgrajenem
omrežju v tem obdobju ustvarjen dobiček. Celotni dobiček, ki je ustvarjen na subvencioniranih omrežjih v višini,
ki je nad povprečnim dobičkom je dodatni čisti dobiček.
Povprečni dobiček se izračuna na podlagi povprečne
stopnje donosnosti naložb v telekomunikacijski panogi
po podatkih AKOS. Dodatni čisti dobiček se na podlagi
zahtevka vrne v proračun Republike Slovenije. V primeru, da so bili prihodki od zgrajenega omrežja na letni
ravni nižji od stroškov, razliko pokrije izbrani prijavitelj
z zasebnimi sredstvi.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Izbrani prijavitelj bo za namen spremljanja in
vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in
125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 6. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1301/2013 dolžan spremljati in
ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in
kazalnikov operacije.
Kazalniki, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (tč. 3 Navodil za prijavo
na javni razpis).
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: izbrani prijavitelj je dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na
transakcijski račun do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim
ustrezne zahteve niso bile izpolnjene, če v petih letih od
datuma končnega izplačila izbranemu prijavitelju pride
do prenehanja ali premestitev proizvodne dejavnosti
iz programskega območja, do spremembe lastništva
postavke omrežja, ki daje podjetju ali javnemu organu
neupravičeno prednost ali do bistvene spremembe, ki
vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar
bi se razvrednotili njeni prvotni cilji, v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti:
v kolikor se ugotovi, da izbrani prijavitelj 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
izbrani prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na
transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi
lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano
vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna
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Republike Slovenije na transakcijski račun izbranega
prijavitelja 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
Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem
izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem
izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – vloga
na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« za
sklop 1 oziroma sklop 2, z navedbo polnega naziva in
naslova pošiljatelja in mora prispeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 9. 4. 2018 do 12. ure.
V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Vsi dokumenti pisnega izvoda morajo biti povezani
z vrvico in zapečateni tako, da jih ni mogoče neopazno
odvzemati ali dodajati, razen obrazca št. 11: Vzorec pravilne opreme ovojnice, ki ga ponudnik nalepi na ovojnico,
ter dokumentov, ki jih ponudnik predloži v vlogi v elektronski obliki. V kolikor pisni izvod ne bo povezana z vrvico,
bo ministrstvo takšno vlogo zvezalo na odpiranju vlog.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo,
v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele
v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele
vloge bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene
prijavitelju.
Variantne vloge niso dopuščene.
Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo
vloge, nosi prijavitelj. Stroški priprave vloge niso predmet sofinanciranja tako za izbrane kot neizbrane prijavitelje na ta javni razpis.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za javno
upravo ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljevanju
komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 10. 4. 2018 ob
10. uri, v prostorih Ministrstva za javno upravo, Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana (sejna soba 309) in bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji v poglavju 3 Navodilih za prijavo na javni razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
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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.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/infrastruktura_elektronskih_komunikacij/. Razpisno dokumentacijo lahko
dvignete tudi osebno na Ministrstvu za javno upravo,
Direktoratu za informacijsko družbo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, 3. nadstropje, tajništvo Direktorata za informacijsko družbo, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Kontaktna oseba za posredovanje dodatnih informacij
v zvezi s tem javnim razpisom in z razpisno dokumentacijo je Janez Žužek, na voljo vsak dan med 10. in 11. uro
na tel. 01/400-46-53. Morebitna vprašanja je mogoče
posredovati tudi po elektronski pošti: gp.mju@gov.si ali
janez.zuzek@gov.si.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje deset dni pred iztekom roka za oddajo vlog. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje
šest dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem,
da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki bodo prispela po 10. dnevu pred iztekom roka za
oddajo vlog, ne bodo upoštevana. Objavljeni odgovori
na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mju.gov.si/. Vprašanja in odgovori bodo
objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju
vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih
osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne
strani http://www.mju.gov.si/.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-1205/18
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
sedmi javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja
novih delovnih mest na območju občin Osilnica,
Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok
in Kostel v letih 2018 in 2019
1. Pravna podlaga
Sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij
in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in
Kostel v letih 2019 in 2020 je objavljen na podlagi Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2,
Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Zakona o javnih
financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018),
(Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Proračuna Republike
Slovenija za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2018 in 2019 ZIPRS1819 (Uradni list RS, št. 71/17),
Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih
nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe komisije (EU)
št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi
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členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne
26. 6. 2014), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude
za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in
investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 in 77/16) in Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne
podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 (sklepi Vlade
Republike Slovenije št. 30300-2/2011/4 z dne 7. 4. 2011,
30301-1/2012/3, z dne 2. 2. 2012, št. 30301-6/2012/3
z dne 4. 10. 2012) ter Spremenjenega programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020
(sklep Vlade Republike Slovenije št. 30301-2/2016/4
z dne 23. 6. 2016).
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
MGRT) bo vsa dejanja v postopku tega javnega razpisa
(obravnavanje vlog, izdaja sklepov, sklepanje pogodb,
izvajanje pogodb idr.) izvajalo na podlagi in v skladu
z zgoraj navedenimi pravnimi podlagami.
2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva: uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je:
– spodbujanje začetnih investicij ter
– ustvarjanje in ohranjanje obstoječih delovnih mest
na področju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje,
Črnomelj, Loški Potok in Kostel.
Cilj javnega razpisa je, v skladu s programom spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020,
znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na:
– spodbujanje obsega investicij podjetij na problemskem območju,
– ustvarjanje novih in ohranitev obstoječih delovnih
mest,
– prestrukturiranje gospodarstva na problemskem
območju,
– spodbujanje razvoja novih izdelkov in tehnologij,
storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij,
– spodbujanje razvoja turizma,
– popolnjevanje nezasedenega prostora v poslovnih in gospodarskih conah, investicije na degradiranih območjih, varovanih območjih narave, ki so skladni
z omejitvami območja ter v opuščenih gospodarskih
objektih, ki niso v funkciji.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij
v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva
pri začetnih investicijah na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel.
Sklop A (investicijski projekti v ostale gospodarske
dejavnosti) in
Sklop A-Turizem (investicijski projekti za področje
turizma s poudarkom na zagotavljanju nočitvenih kapacitet).
Podrobnosti so določene v razpisni dokumentaciji
v podpoglavju 3.2.
4. Ciljne skupine/upravičenci
4.1. Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe ter
samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo vse v nadaljevanju
navedene pogoje, in niso neupravičeni prijavitelji v skladu z določili podpoglavja 4.2.:
– so ob oddaji vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev vpisani v sodni/poslovni register Slovenije,
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– na dan oddaje vloge poslujejo in imajo registriran sedež in/ali podružnico in/ali poslovno enoto v eni
od občin: Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj,
Loški Potok in Kostel (v kolikor imajo ob oddaji vloge
registrirano le poslovno enoto, bodo morali imeti na dan
posredovanja prvega zahtevka za izplačilo registrirano
podružnico ali sedež v eni od občin: Osilnica, Semič,
Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel (zahtevku za izplačilo bo potrebno priložiti potrdilo – izpis iz
sodnega/poslovnega registra), v kateri poteka poslovanje na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje,
Črnomelj, Loški Potok in Kostel, kar mora biti razvidno
iz poslovnega registra AJPES,
– podjetje – prijavitelj ali katero koli od z njim povezanih podjetij – ni prejemnik sredstev po prvem, drugem,
tretjem, četrtem petem ali šestem javnem razpisu Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2020 (izjeme so
opredeljene v naslednji alineji). Za prejemnike štejejo
podjetja, katerim je bilo s sklepom o sofinanciranju odobreno sofinanciranje projekta, s katerim so kandidirali
na kateremkoli od navedenih javnih razpisih, ne glede
na to, če so sklenili pogodbo ali ne. Enako velja tudi
za vsa, v smislu poglavja 4.2. razpisne dokumentacije,
s prejemnikom povezana podjetja,
– ne glede na predhodno alinejo lahko podjetja, ki
so prejemniki sredstev v smislu tretje alineje prvega odstavka tega poglavja, kandidirajo pod naslednjimi pogoji:
– da so investicijo, ki je bila sofinancirana z nepovratnimi sredstvi, v celoti izvedli v skladu z vlogo na javni
razpis in s pogodbo: nabavili vse v pogodbi predvidene
stroje/opremo ter ustvarili vsa predvidena delovna mesta, zaposlili vse delavce in je iz dokazil (pogodb o zaposlitvi) razvidno, da so bila delovna mesta ves čas – od
dne, ko so bila ustvarjena – zasedena in da so pogodbe
o zaposlitvi sklenjene za nedoločen čas oziroma vsaj
za čas trajanja projekta (tri oziroma pet let po zaključku
investicije) ali
– so po vročitvi sklepa o sofinanciranju, pred
podpisom pogodbe (začetkom izvajanja projekta) odstopili od sklenitve pogodbe in še niso prejeli nobenih
sredstev ali
– so odstopili od pogodbe po podpisu in vrnili vsa
izplačana sredstva, skupaj s pripadajočimi obrestmi, če
so sredstva že prejeli.
– so ob prijavi registrirana za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet projekta začetne
investicije ter imajo vsa ustrezna dovoljenja in soglasja
lastnikov za izvedbo investicije ter dejavnosti, ki je predmet investicije,
– ki na dan oddaje vloge nimajo 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) pri
čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni
pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim
izvršilnim naslovom; šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan
oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za
obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge (izplačane
plače, poravnane vse davke in prispevke ter morebitne
druge obveznostih iz naslova plač),
– ki nimajo 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
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razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje
vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene
s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
– v kolikor med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad,
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri
že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene
hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar
je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od
pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa
še ni preteklo 5 let,
– če ne teče pravda med ministrstvom in prijaviteljem ali partnerjem v konzorciju (obstoj pravde) v zvezi
s prijavo na katerikoli javni razpis ali v zvezi z izvajanjem
katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev,
do pravnomočne odločitve sodišča (opomba: preverljivo
iz centralne evidence sodnih postopkov ministrstva),
– če pravna/fizična oseba, odgovorna oseba pravne osebe ali lastnik, ki ima v lasti 10 % ali večji lastninski delež v podjetju – prijavitelju, ni v kazenskem
postopku zaradi kateregakoli dejanja storjenega pri
prijavi na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, oziroma dokler trajajo pravne posledice obsodbe za pravno/fizično osebo, lastnika, ki ima v lasti 10 % ali večji
lastninski delež v podjetju – prijavitelju, ali odgovorno
osebo pravne osebe,
– če prijavitelju (pravni osebi) ali odgovorni osebi
in/ali lastniku prijavitelja v zadnjih 5 letih ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15
– ZZSDT) zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje
države,
– v primeru, da glede prijavitelja ali z njim povezanega podjetja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do MGRT v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– ki niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem
postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja,
z njihovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
niso opustili poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge
niso bili 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) (opomba: preverljivo v AJPES, izpis iz sodišča),
– ki ne prejemajo in/ali niso v postopku pridobivanja
državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
(Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno
z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014,
– ki niso 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,
– ki za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki
so predmet sofinanciranja v tem razpisu, niso pridobili
in niso v postopku pridobivanja financiranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega
proračuna), vključno z de minimis pomočjo (prepoved
dvojnega sofinanciranja),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– ki ne bodo, v nasprotju z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013, pridobljenih sredstev
namenili za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno
povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki,
povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– ki niso insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo,
10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US
in 63/16 – ZD-C),
– katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih
pomoči v Evropski uniji.
– Prijavitelj ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme
nanašati na sledeče izključene sektorje:
– sektor predelave in trženja kmetijskih pro
izvodov, 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 ali
– 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
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336,
21. 12. 2010, str. 24). (UL. L. 336, 21. 12. 2010, str. 24).
– 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 pro
izvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko
bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja
rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah
članicah.
Na tem javnem razpisu lahko kandidirajo tudi tuja
podjetja, če imajo na dan oddaje vloge v RS registrirano
podružnico najmanj 18 mesecev.
4.2. Neupravičeni prijavitelji
Ne glede na pogoje iz poglavja 4.1. do nepovratnih
sredstev v nobenem primeru niso upravičena podjetja:
– ki poslujejo ali imajo registrirano dejavnost na
področju ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe
o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Uradni
list RS, št. 38/16),
– ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah v skladu s Smernicami o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (2014/C
249/01),
– ki delujejo na področju pridelave kmetijskih pridelkov, naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih
skupnosti in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo
mleko in mlečne proizvode, ter proizvode, ki ustrezajo
kodam 4502, 4503 in 4504 za plutaste izdelke,
– ki delujejo na področju jeklarstva in železarstva in
se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 2. člena Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z dne
14. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
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združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in
108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014),
– ki delujejo na področju industrije sintetičnih vlaken
in se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 44. točki 2. člena Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z dne
14. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in
108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014),
– v katerih ima en ali več javnih organov neposredno ali posredno, skupaj ali posamezno v lasti 25 % ali
več kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic.
Do nepovratnih sredstev prav tako, ne glede na določila poglavja 4.1., v nobenem primeru niso upravičeni:
– samostojni podjetniki, ki opravljajo le dopolnilno
dejavnost,
– podjetja, katerih lastnik (ne glede na % lastništva)
oziroma zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, vključno
s sorodniki v ravni črti do kateregakoli kolena ali v stranski črti do tretjega kolena, je pripravljal oziroma sodeloval pri pripravi ali spremembi Programa spodbujanja
konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju
v obdobju 2011–2016,
– podjetja, katerih lastnik, ki ima na dan objave
javnega razpisa 10 % lastniški delež ali več, je ali je bila
odgovorna oseba v zadnjih osmih letih (od 1. 1. 2010
dalje) lastnica (10 % deleža ali več) ali odgovorna oseba
podjetja, ki je šlo v stečaj, prisilno poravnavo oziroma je
prenehalo poslovati in ni poravnalo vseh obveznosti do
države, poslovnih partnerjev in delavcev,
– podjetja, katerih lastnik, ki ima na dan objave javnega razpisa lastniški delež 10 % ali več, ali odgovorna
oseba je ali je bila v zadnjih osmih letih (od 1. 1. 2010
dalje) lastnica (delež 10 % ali več) ali odgovorna oseba
podjetja, ki je prejelo javna ali evropska sredstva in ni
izpolnilo vseh obveznosti po pogodbi, na osnovi katere
so bila javna ali evropska sredstva dodeljena,
– podjetja, katerih dejanski lastnik(i) je(so)v skladu
z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16)
vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
– podjetja, ki so prejemniki sredstev po prvem, drugem, tretjem, četrtem, petem ali šestem javnem razpisu Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov
razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2020. Za
prejemnike štejejo podjetja, katerim je bilo s sklepom
o sofinanciranju odobreno sofinanciranje projekta, s katerim so kandidirali na kateremkoli od navedenih javnih
razpisih, ne glede na to, če so sklenili pogodbo ali ne.
Enako velja tudi za vsa, v smislu poglavja 4.2. razpisne
dokumentacije, s prejemnikom povezana podjetja, vendar investicije, ki je predmet sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi, še niso zaključila in/ali še niso ustvarila vseh
zaposlitev (jih nameravajo ustvariti v naslednjih letih,
v skladu s pogodbo), vendar investicije, ki je predmet
sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi, še niso zaključila
in/ali še niso ustvarila vseh zaposlitev (jih nameravajo
ustvariti v naslednjih letih, v skladu s pogodbo), delovna
mesta, ki so bila ustvarjena, niso bila ves čas zasedena
oziroma iz pogodb ni razvidno, da bodo zasedena vsaj
še tri oziroma pet let po zaključku projekta ali pa se investicija ne izvaja v skladu s pogodbo.
4.3. Upravičeni projekti
Projekt, ki ga prijavitelj prijavi v vlogi, mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa
in ga je potrebno v celotni izvesti tako, kot je predvideno
v vlogi.
Podrobnosti glede upravičenosti projekta so navedene v razpisni dokumentaciji.
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4.4. Neupravičeni projekti
V razpisni dokumentaciji je podrobno pojasnjeno,
kateri projekti so neupravičeni.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne izpolnjuje vseh pogojev,
se zavrne. Iz podatkov in dokumentov v vlogi mora izhajati, da gre za upravičenega prijavitelja.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj
podpiše izjavo (Obrazec št. 2), 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 podpoglavju. 12.1. Popolna vloga.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev
pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo ministrstvo
odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je
upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila
sredstev, v državni proračun Republike Slovenije.
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Prijavitelj s posredovanjem vloge na razpis potrjuje,
da je seznanjen in se strinja z vsemi pogoji, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji in
jamči, da vse kopije, ki so priložene k vlogi, ustrezajo
originalom.
Prijavitelj izjavlja, da so vse navedbe, ki so podane
v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
Prijavitelj mora v vlogi predstaviti finančno konstrukcijo prijavljenega projekta, iz katere izhaja, da so v celoti
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.
Pri tem se poleg lastnih sredstev prijavitelja upoštevajo
tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa
ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev
iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov.
Prijavitelj se obvezuje, da bo vodil posebno, ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih in neupravičenih
stroškov, ki se nanašajo na projekt.
Odvisno od narave del je potrebno po zaključku
investicije pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo MGRT
preverjalo pri izvajanju rednih pregledov. Uporabno dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki mora glasiti na prijavitelja oziroma prejemnika sredstev, se priloži:
– ob zahtevku za izplačilo ali
– najkasneje ob začetku obratovanja ali
– najkasneje (zadnji rok) v roku 6 mesecev od izstavitve zadnjega zahtevka za izplačilo.
Neto povečanje pomeni neto povečanje števila zaposlenih v določeni poslovni enoti v primerjavi s povprečjem v določenem obdobju; vsako delovno mesto,
izgubljeno v navedenem obdobju, je zato treba odšteti;
razen tega je število oseb, zaposlenih s polnim delovnim časom, skrajšanim delovnim časom in s sezonsko
pogodbo, treba obravnavati glede na njihove deleže
delovnih enot na leto.
5.2. Splošni pogoji glede prijave na razpis in izvajanja projekta
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev
pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi
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doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna
od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih pro
izvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se
upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov
raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
Pri projektu je upoštevano pravilo kumulacije državih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt
v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla
največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa Regionalna shema državnih pomoči
(št. priglasitve: BE02-2399245-2014) ter shema državne
pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT –
de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila
ali dokazila.
5.3. Dodatni pogoji za sklop A-turizem
Prijavitelji, ki vlagajo vlogo za projekt v okviru sklopa A-turizem, za investicijo v nastanitvene kapacitete
(turizem) morajo, poleg že navedenih, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– urediti (na novo oziroma obnoviti) nastanitvene kapacitete z vsaj dvema novima ali obstoječima ležiščema.
– nova ležišča morajo biti kategorizirana z vsaj
2 zvezdicama oziroma jabolkoma, skladno s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list
RS, št. 62/08, 80/08, 115/08 in 72/09), oziroma dvema
trikotnikoma, če gre za Youth Hostl (v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji Youth Hostlov v Sloveniji, ki ga
je dne 15. 4. 2008 sprejel Upravni odbor Popotniškega
združenja Slovenije, objavljen na spletni strani Popotniškega društva Slovenije: http://www.youth-hostel.si/dokumenti/kategorizacija.pdf).
Ne glede na prvi odstavek tega poglavja so v okviru
sklopa A-turizem upravičeni tudi projekti tistih prijaviteljev, ki z ležišči na območju občin Osilnica, Semič,
Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel že
razpolagajo. Projekt začetne investicije v takem primeru predstavlja:
– uvedbo nove ponudbe – v istem ali neposredno
ob objektu kjer so ležišča ali
– obnovitev dela objekta, če neposredno povezana
z nočitvenimi zmogljivostmi (npr. obnova restavracije,
širitev kuhinje) – v istem ali neposredno ob objektu, kjer
so ležišča.
Prejemnik sredstev bo moral nastanitveni obrat,
za katerega bo v okviru tega razpisa pridobil sredstva,
v skladu s predpisi s področja gostinske dejavnosti (Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16), pravilniki
in drugimi akti, izdanimi na njegovi podlagi) registrirati
pri pristojnemu organu v 30 dneh po zaključku investicije oziroma
– najkasneje do 30. 1. 2019, če je prejel sredstva
v letu 2018 in
– najkasneje do 30. 1. 2020, če je prejel sredstva
v letu 2019.
Nastanitvene kapacitete bo moral oddajati turistom
najmanj 5 let po zaključku investicije (ne glede na velikost podjetja).
5.4. Upravičenost prijaviteljev in povezanost podjetij
Prijavitelji lahko kandidirajo na razpis z eno vlogo,
z enim projektom, ki se nanaša na en sklop. Med povezanimi podjetji lahko kandidira na razpis le eno podjetje,
v nasprotnem primeru bodo vloge vseh prijaviteljev –
med seboj povezanih podjetij zavrnjene.
Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so
povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb ali njihovih sorodnikov do vključno drugega kolena.
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Dodatna določila glede upravičenosti prijaviteljev so
navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora
Vloge, ki ne bodo zavržene ali zavrnjene, bo ocenila
komisija na podlagi meril.
6.1. Merila za ocenjevanje vlog
Tabela 1: Merila za sklop A
Merila

A. Elementi projekta
A1. Število novo ustvarjenih delovnih
mest
A2. Namen in cilji investicije
A3. Izhodišča za varstvo okolja
A4. Vpliv projekta na okolje
A5: Razmerje stroški / cilji projekta
začetne investicije
B. Ocena investitorja
B1. Bonitetna ocena
B2. Certifikati kakovosti
B3. Inovativnost
B4. Št. zaposlenih za nedoločen ali
določen (vsaj do 30. 6. 2017) čas na dan
objave javnega razpisa
B5. Št. zaposlenih po delovnih urah
za preteklo leto (iz izkaza poslovnega
uspeha)
B6. Zgodovina pridobivanja nepovratnih
sredstev
B7. Sedež ali podružnica
C. Tržna analiza + pogodbe
C1. Opredelitev tržišča in tržnega deleža
prijavitelja
C2. Opredelitev posebnosti tržišča /
tržišč
C3. Navedba konkurentov
C4. Opredelitev prednosti in slabosti
vlagatelja glede na konkurente
C5. Ciljni trgi količinsko in/ali vrednostno,
glavne značilnosti
C6. Ciljni kupci količinsko in/ali
vrednostno, glavne značilnosti
C7. Opredelitev tržnih poti
C8. Opredelitev tržnega komuniciranja
C9. Pogodbe, predpogodbe
SKUPAJ

Najvišje
možno
število točk
58
34
13
4
4
3
56
26
6
4

6

6
6
2
11
2
1
0,5
0,5
2
2
1
1
1
125

Tabela 2: Merila za sklop A-turizem
Merila
D. Elementi projekta
D1. Število novo ustvarjenih delovnih
mest – turizem
D2. Število novih ležišč, ustvarjenih
v okviru projekta začetne investicije
D3. Število obstoječih ležišč na območju
Pokolpja
D4. Kategorija nastanitvenega obrata
D5: Dodatna ponudba

Najvišje
možno
število točk
68
20
25
15
4
4
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Merila
B. Ocena investitorja (ne ocenjuje se po
merilih B2 in B3, ostalo enako kakor pri
sklopu A)
C. Tržna analiza + pogodbe (enako kot
pri sklopu A)
SKUPAJ

Najvišje
možno
število točk
46
11
125

Vsaka vloga lahko doseže največ 125 točk.
Do sofinanciranja so upravičene vloge, ki bodo
dosegle vsaj 40 točk. Vloga prijavitelja, ki je pridobila
manj točk, v nobenem primeru ne more pridobiti sofinanciranja.
Merila in dodatna merila so podrobneje razložena
v razpisni dokumentaciji v podpoglavjih 6.2. in 6.3.
6.2. Način ocenjevanja vlog in postopek izbora
Na podlagi ocenjevanja bo komisija pripravila seznam ter v okviru posameznega sklopa razvrstila vloge
glede na število doseženih točk; padajoče (od največ do
najmanj točk). Razpisana sredstva se bodo razdelila po
vrstnem redu vlog, od tistih, ki bodo dosegle največ proti
tistim, ki bodo dosegle manj točk, do porabe sredstev,
v skladu s predvideno dinamiko sofinanciranja posameznih projektov. V primeru, da doseže več vlog enako
število točk, se vloge razvrstijo še po dodatnih merilih,
določenih v razpisni dokumentaciji, v poglavju 6.3.
Ocenjevanje bo ločeno za projekte, ki se sofinancirajo v letu 2018, oziroma v letu 2019. Vloge se bodo
ocenjevale tudi ločeno za sklopa A in sklop A-turizem, pri
čermer lahko komisija sprejme sklep o prerazporeditvi
sredstev z enega sklopa na drugi sklop, v kolikor bi na
določenem sklopu sredstva ostajala, na drugem sklopu
pa bi jih primanjkovalo. Nerazporejenih sredstev za posamezno proračunsko leto ni mogoče prenašati v drugo
proračunsko leto.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša (proračunska postavka 989110) 1.275.000,00 EUR, in sicer
– 425.000,00 EUR za leto 2018, od tega
– 200.000,00 EUR za sklop A in
– 225.000,00 EUR za sklop A-turizem
– 850.000,00 EUR za leto 2019, od tega
– 400.000,00 EUR za sklop A in
– 450.000,00 EUR za sklop A-turizem.
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov (ne vseh
stroškov!) začetnih investicij je lahko, ob upoštevanju
pravil državnih pomoči, najmanj 10.000,00 EUR in največ 50.000,00 EUR za sklopa A in A-turizem.
V kolikor se po pregledu in ocenjevanju vlog ugotovi, da bi sredstva ostala neporabljena, lahko komisija
spremeni razpisano višino sredsev posameznih sklopov
ali pa prerazporedi sredstva z enega sklopa na drugega.
Sredstev med posameznimi proračunskimi leti ni
mogoče razporejati, del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev
v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o izboru za sofinanciranje.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti
proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta
namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice
porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo
razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo
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pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. V kolikor se
izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se
šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)dodelitvi sredstev
prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa
je:
– za projekte, ki se bodo sofinancirali v letu 2018:
od dneva oddaje vloge in do dneva izdaje zadnjega
zahtevka za izplačilo, ki mora biti izdan najkasneje na
dan 26. 10. 2018 in
– za projekte, ki se bodo sofinancirali v letu 2019:
od 1. 1. 2019 do dneva izdaje zadnjega zahtevka za
izplačilo, ki mora biti izdan najkasneje na dan 18. 10.
2019.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je
– za projekte, ki se bodo sofinancirali v letu 2018:
od dneva oddaje vloge in do dneva izdaje zadnjega
zahtevka za izplačilo, ki mora biti izdan najkasneje na
dan 26. 10. 2018 in
– za projekte, ki se bodo sofinancirali v letu 2019:
od 1. 1. 2019 do dneva izdaje zadnjega zahtevka za
izplačilo, ki mora biti izdan najkasneje na dan 18. 10.
2019.
9. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči in način
financiranja
9.1. Upravičeni stroški
Upravičeni so stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, povezani s stroški začetne naložbe. Pri presojanju upravičenosti stroškov je
potrebno upoštevati tudi določila poglavja 9.2. Neupravičeni stroški!
Opredmetena osnovna sredstva so npr. zemljišča,
stavbe ter obrati, stroji in oprema. Opredmetena osnovna
sredstva, katerih posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem predračunu in/ali računu ne presega 500 evrov
z vključenim DDV, so lahko upravičen strošek po tem razpisu le, če ne bodo prikazana skupno kot drobni inventar,
temveč tako, kot vsa ostala osnovna sredstva (posamično, se amortizirajo, so evidentirana v knjigi osnovnih
sredstev, opremljena z inventarno številko …).
Podrobnosti o upravičenih stroških so navedene
v razpisni dokumentaciji, v poglavju 9.1.
9.2. Neupravičeni stroški
Podrobnosti o upravičenih stroških so navedene
v razpisni dokumentaciji, v poglavju 9.2.
9.3. Intenzivnost pomoči
Sredstva po tem razpisu se bodo dodeljevala na
podlagi Regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014) in njenih sprememb.
Upravičeni prijavitelji so do sredstev državnih pomoči upravičeni samo, če je vloga na javni razpis oddana pred začetkom izvajanja projekta.
Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme
preseči:
– 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
– 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje
velika podjetja in
– 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika
podjetja.
Projekt je mogoče sofinancirati v višini od najmanj
10.000,00 do največ 50.000,00 EUR.
Podrobnosti so določene v razpisni dokumentaciji,
v poglavju 9.3.
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10. Izvajanje in zaključek investicije, poročanje
10.1. Obdobje izvajanja investicije
Začetek investicije, s katero prijavitelj kandidira na
tem javnem razpisu, ne sme biti pred oddajo vloge na ta
razpis. Če se bo projekt sofinanciral v letu 2019 se aktivnosti sicer lahko začnejo po oddaji vlogi in pred 1. 1.
2019, vendar stroški in izdatki, ki bodo nastali pred 1. 1.
2019, ne štejejo med upravičene stroške.
Investicija mora biti zaključena v skladu s prijavo na
javni razpis, vendar ne kasneje kot:
– 26. 10. 2018 za projekte, za katere sta predvidena
izvedba in sofinanciranje v letu 2018 in
– 18. 10. 2019 za projekte, za katere st predvidena
izvedba in sofinanciranje v letu 2019.
Podrobnosti so določene v razpisni dokumentaciji,
v poglavju 10.1.
10.2. Poročanje o investiciji
Poročila so namenjena spremljanju in vrednotenju
investicije ter uresničevanju ciljev projekta začetne investicije. Podrobnosti določa razpisna dokumentacija
v poglavju 10.2.
11. Izplačila
Osnova za izplačilo sredstev je s strani MGRT potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga preko e-računa
izstavi prejemnik sredstev.
V skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev
za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1; Uradni list RS,
št. 77/16), proračunski uporabniki prejemajo in pošiljajo
račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki, zato morajo prejemniki izstaviti zahtevke (račune) izključno preko e-računa. Podrobnosti se določijo
s pogodbo.
11.1. Rok, način za izstavitev in število zahtevkov
za izplačilo
Zadnji rok za izstavitev zahtevkov za izplačilo (obvezno kot e-račun)
– za leto 2018 je 26. 10. 2018 in
– za leto 2018 je 18. 10. 2019.
Obvezne oblike prilog zahtevka za izplačilo, ki mora
biti podan kot e-račun, so definirane v razpisni dokumentaciji, v poglavju 11.2. Priloge k zahtevku za izplačilo. Priloge se lahko pošljejo elektronsko na naslov
gp.mgrt@gov.si ali fizično po pošti, vendar morajo biti
odposlane isti dan, kot je bil izstavljen zahtevek kot
e-račun. Upoštevati je potrebno tudi navedbe glede prilog k zahtevku za izplačilo pri obrazložitvi posameznih
upravičenih stroškov v poglavju 9.
Prejemnik lahko v posameznem proračunskem letu
izstavi največ 5 zahtevkov za izplačilo.
Postopek pri nepravilnostih pri posredovanih zahtevkih za izplačila je naveden v razpisni dokumentaciji,
v poglavju 11.3.
12. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je:
– do vključno torka, 13. 3. 2018, do 12. ure, za
projekte, za ketere se predvideva sofinanciranje v letu
2018 in
– od vključno četrtka, 3. 5. 2018 do torka, 29. 5.
2018, za projekte, za katere se predvideva sofinanciranje v letu 2019.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5,
1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge,
ki bodo prispele na MGRT v rokih, ki so navedeni v prvem odstavku tega poglavja.
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 – 7 JR Pokolpje« in s polnim nazivom
in naslovom prijavitelja v zgornjem levem kotu ovojnice.
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12.1. Popolna vloga
Vloga bo popolna, če bo prijavitelj v pravilno označeni/opremljeni in zaprti ovojnici predložil vse v razpisni
dokumentaciji, v poglavju 12.1. Popolna vloga navedene, izpolnjene, vsebinsko in vrednostno usklajene,
podpisane ter žigosane dokumente. Vsi dokumenti se
pošiljajo le v enem izvodu, prijavitelj pa mora imeti
popolnoma identičen izvod (kopije vseh poslanih dokumentov, obrazcev, prevodov, prilog) v arhivu.
Kot popolna bo štela tudi vloga, ki bo na podlagi poziva k dopolnitvi, v določenem roku pravilno dopolnjena.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena
v razpisni dokumentaciji v poglavju 12.1.1., 12.1.2. in
12.1.3.
13. Odpiranje in pregled vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva, in sicer:
– Za vloge, za katere predvideva sofinanciranje
v letu 2018 in bodo prispele do vključno torka, 13. 3.
2018, do 12. ure, bo odpiranje izvedeno 14. 3., 15. 3.,
16. 3. in 19. 3. 2018
– Za vloge, za katere predvideva sofinanciranje
v letu 2019 in bodo prispele med vključno četrtkom, 3. 5.
2018 in do vključno torka, 29. 5. 2018, bo odpiranje izvedeno 30. 5., 31. 5., 1. 6. in 4. 6. 2018.
Pri odpiranju bo komisija preverila pravočasnost,
pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
V primeru, da se ugotovi nepopolnost posamezne
vloge, se prijavitelje pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Vloga, ki ne
bo ustrezno dopolnjena, bo kot nepopolna zavržena.
Podrobnosti glede dopolnjevanja vlog so določene v razpisni dokumentaciji v poglavju 13.1.
Neustrezno označene ter nepravočasno (oddane pred rokom ali po roku, ki je določen v poglavju 12)
prispele vloge ter vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno in ustrezno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje naveden
v razpisni dokumentaciji, v poglavju 6.4. Način ocenjevanja vlog in postopek izbora.
14. Pravno varstvo
Zoper odločitev o vlogi – sklep, je dopusten upravni
spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike
Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana oziroma pri
krajevno pristojnem zunanjem oddelku, v roku 30 dni
od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na
sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila
tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno
oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor
je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki
se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne zadrži izvršitve sklepa, zoper katerega je
vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta z izbranimi prejemniki sredstev.
15. Odgovornost in obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev je kazensko in odškodninsko
odgovoren v primeru, da MGRT ugotovi, da je v prijavi
na javni razpis ali pri izstavitvi zahtevkov za izplačilo
navedel neresnične ali zavajajoče podatke ali izjave.
Podrobnosti glede odgovornosti in obveznosti prejemnika sredstev so določene v razpisni dokumentaciji
v poglavju 15.
16. Zavarovanje za izpolnitev obveznosti: podrobnosti glede zavarovanja za izpolnitev obveznosti so določene v razpisni dokumentaciji, v poglavju 16.
17. Pogodba
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od
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prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove,
se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev.
Podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji,
v poglavju 17.
18. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od zadnjega datuma odpiranja
vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od
prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove,
se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
ministrstva.
19. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočili
izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od
dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Sestavni del razpisne dokumentacije
so tudi VPRAŠANJA IN ODGOVORI, ki bodo prav tako
objavljeni na spletni strani http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na
elektronski naslov gp.mgrt@gov.si z navedbo zadeve
4300-28/2017.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje sedem delovnih dni pred iztekom posameznega
roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore
na vprašanja najkasneje štiri delovne dni 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. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/, po
elektronski pošti ali ustno odgovorov ne bomo posredovali.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni,
da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov,
poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti
javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti
obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ob-1157/18
Na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije
za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 83/03 – UPB1
in 92/07) in 12. člena Pravilnika o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni
list RS, št. 7/11), objavlja Vlada Republike Slovenije,
Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno
odličnost
javni razpis
za podelitev priznanja Republike Slovenije
za poslovno odličnost za leto 2018
1. Predmet in namen razpisa
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: priznanje) je najvišje priznanje
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Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti
proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja
slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega,
učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri
njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.
Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko
podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno
raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji
bodo obenem prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz
Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljavnih
evropskih meril EFQM sheme »Priznani v odličnosti –
Recognised for Excellence« za dosežene točke nad
300, 400 in 500 (od 1000 možnih).
2. Pogoji in merila za sodelovanje
K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne
inštitucije v naslednjih kategorijah:
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju,
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju,
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem
sektorju ter
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem
sektorju.
V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih
lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe
zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost
in izkažejo delovanje v javnem interesu.
Prijavijo se lahko podjetja in javne inštitucije, ki
imajo najmanj 15 polno zaposlenih oziroma število zaposlenih, ki je primerljivo po merilu ekvivalenta polnega
delovnega časa.
3. Priprava vloge za javni razpis
Prijavitelji pripravijo vlogo za javni razpis v skladu
z navodili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
K vlogi je potrebno priložiti originalno izpolnjeno, podpisano s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene
osebe in ožigosano prijavnico za sodelovanje. Vloga
mora biti napisana v slovenskem jeziku skladno z merili
modela odličnosti EFQM 2013 in elementi RADAR matrike. Obsegati mora opis izpolnjevanja meril, tj. dokaze
o prijaviteljevi odličnosti, ki temeljijo na preverljivih dejstvih in podatkih.
Vloga mora vsebovati:
– kazalo (vsebine),
– pregled (povzetek) z navedbo ključnih informacij,
ki na največ skupno šestih straneh opiše prijavitelja in
njegovo dejavnost (dejstva in številke; prijaviteljevo zgodovino in ključne dosežke; izzive in strategijo; tržišča,
vrednostno ponudbo in odjemalce; operacije, partnerje
in dobavitelje; trajnostnost ter strukturo managementa),
– vsebino vloge s sistematičnim prikazom posameznega merila modela odličnosti EFQM 2013 v obsegu
do največ treh strani.
a) Za dejavnike obsega za vsako merilo (od 1.a do
5.e) posebej: kratek shematski prikaz poslovanja (ena
stran) ter tabelarični prikaz ocenjevanja in izboljševanja
pristopov, navedbami virov in dokazov, vzročno-posledične povezave z rezultati ter lastniki (dve strani).
b) Na strani rezultatov obsega za vsako merilo (od
6.a do 9.b) posebej: kratek shematski pregled in opis
kazalnikov, ciljev, podlag za postavljanje ciljev, primerjalnih podatkov z najboljšimi organizacijami v panogi
(benchmarking) ter vzročno-posledične povezave z de-
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javniki (ena stran) ter kvantificirane podatke o sistematičnem spremljanju vrste strateško relevantnih kazalnikov v obliki grafikonov oziroma preglednic s triletnimi
trendi (dve strani).
Celotna vloga mora biti napisana v fontu velikosti
10 pik, pripravite pa jo na krajši način s tabelaričnim prikazom dejavnikov s pristopi. Za prikaz rezultatov (od 6.a
do 9.b) je potrebno v celoti slediti točki 3. b).
Vlogo je potrebno oddati v enem izvodu v tiskani
obliki in v enem izvodu v elektronski obliki na elektronskem nosilcu podatkov v pdf formatu v velikosti največ
8 MB.
Prijavitelji so v podporo promociji stalnih izboljšav
s ciljem dviga konkurenčnosti poslovanja oproščeni plačila prijavnine.
V primeru odstopa od sodelovanja v postopku javnega razpisa po oddaji vloge je prijavitelj dolžan poravnati nastale stroške, katerih višina se določi glede na
fazo postopka, v kateri prijavitelj odstopi.
4. Terminski načrt aktivnosti za leto 2018:1
– Usklajevalni sestanki ocenjevalnih skupin in odgovorne osebe prijavitelja – do 14. 9. 2018
– Obiski skupin članov ocenjevalne komisije priznanja RS za poslovno odličnost – od 19. 9. do 26. 10. 2018
– Seja Odbora za priznanja RS za poslovno odličnost – potrditev ocen in odločitev o predlogu nagrajencev – januar 2019
– Slavnostna podelitev priznanja RS za poslovno
odličnost – marec 2019
5. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija z dodatnimi informacijami je dosegljiva na spletni
strani Urada RS za meroslovje http://www.mirs.gov.si
oziroma pri sodelavki v sprejemni pisarni Urada RS za
meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje, vsak delavnik
od 9. do 15.30, razen v petek od 9. do 14.30. Obsega
informacije o prijavi, prijavnico, gradivo – merila modela
odličnosti EFQM 2013 in pripadajoče obrazce.
6. Oddaja vlog
Vloge morajo prispeti na naslov Urad RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje, do dne 29. 5.
2018. Kot pravočasne se štejejo vse vloge, ki bodo
do tega dne oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali
dostavljene v sprejemno pisarno na zgornjem naslovu
urada do 15.30.
Za pravilno označene se bodo štele vloge, ki bodo
poslane v zaprtih ovojnicah, na ovojnici pa bodo imele
pripis »Ne odpiraj – priznanje Republike Slovenije za
poslovno odličnost«.
Za pravilno pripravljene se bodo štele vloge, ki bodo
skladne z določili točke 3. tega razpisa.
7. Odpiranje in pregled vlog: odpiranje vlog bo dne
31. 5. 2018 ob 14. uri, v prostorih Urada RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, 1000 Ljubljana.
8. Evalvacija
Vloge bodo po merilih iz točke 3. tega razpisa ocenile skupine neodvisnih članov ocenjevalne komisije.
Kriteriji, ki jih ocenjevalci uporabljajo za ocenjevanje
prijaviteljev, so enaki kriterijem EFQM nagrade za odličnost ter večine nacionalnih nagrad v Evropi in temeljijo
na modelu odličnosti EFQM 2013.
Za vse prijavitelje je pred začetkom ocenjevanja
obvezen sestanek ocenjevalcev s prijaviteljem zaradi
razjasnitve predhodnih vprašanj ocenjevalcev. Prav tako
bodo ocenjevalci v okviru procesa ocenjevanja obiskali
vse prijavitelje z namenom preverjanja dosežkov in izvedbe intervjujev v obsegu 3 delovnih dni, kjer jim mora
1
Terminski načrt se lahko v manjšem obsegu tudi
spremeni.
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biti omogočen poln dostop do vseh informacij, podatkov
ali razgovorov z zaposlenimi in drugimi deležniki (glej
točko 4).
9. Dodatne informacije: za dodatne informacije povezane z razpisom ter možnostjo osebne predstavitve
sistema ocenjevanja za priznanje, modela odličnosti
EFQM 2013 in vprašanj pri pripravi vloge za kandidaturo se obrnite na dr. Gordano Žurga, Urad RS za meroslovje, po elektronski pošti: prspo.mirs@gov.si, gordana.zurga@gov.si ali tel. 03/428-07-63.
Vlada Republike Slovenije,
Odbor za priznanja Republike Slovenije
za poslovno odličnost
Št. 6316-23/2017-2

Ob-1196/18

Na podlagi 11. člena Pravilnika o postopkih
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16
in 79/17; v nadaljevanju: pravilnik o postopkih), v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1,
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) in
v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise,
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 (uradno prečiščeno
besedilo št. 4), št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017 in
št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018 (v nadaljevanju:
metodologija) Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Bleiweisova 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme
(Paket 17)
1. Naziv in naslov agencije: Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme
v letih 2018–2020 (Paket 17). Sofinancirajo se nakupi
raziskovalne opreme, katere informativna predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme
znaša najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, najmanj
20.000 EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis: na razpis
se lahko prijavijo JRZ, univerze in drugi javni zavodi (v
nadaljevanju: prijavitelj), ki na podlagi dodeljene koncesije izvajajo javno službo na področju raziskovalne
dejavnosti v obliki raziskovalnih programov oziroma infrastrukturnih programov.
4. Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje
nakupov raziskovalne opreme
Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme so:
– znanstvena odličnost raziskovalcev;
– kakovost prijave podporne dejavnosti;
– potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav.
Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prioritete.
Vrednotenje kriterijev je določeno v metodologiji, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Izbor prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme
Prijave bodo ocenjene po postopku in na način,
kot ga določata pravilnik o postopkih in metodologija.
Ocenjevanje prijav vodi strokovno telo za raziskovalno
opremo (v nadaljevanju: strokovno telo).
Strokovno telo točkuje posamezno prijavo na podlagi kriterijev, določenih v drugem odstavku 130. člena
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pravilnika o postopkih ter v metodologiji (poglavje Č –
Raziskovalna oprema).
Strokovno telo kot izločitveni pogoj lahko upošteva
raziskovalno opremo večje vrednosti, ki v Republiki Sloveniji že obstaja (najmanj 140.000 EUR za naravoslovje,
tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 40.000 EUR
za humanistiko in družboslovje). Pri tem mu je v pomoč
seznam obstoječe raziskovalne opreme, ki je dostopen
v sistemu SICRIS. Strokovno telo lahko pozove prijavitelje, da dodatno utemeljijo prijavo glede na obstoječo
opremo.
Na podlagi izvedenega točkovanja v skladu z opredeljenimi kriteriji strokovno telo izdela predlog prednostnega seznama prijav za sofinanciranje nakupov
raziskovalne opreme in ga pošlje Znanstvenemu svetu
ARRS (v nadaljevanju: ZSA) v obravnavo.
Če več prijav doseže enako število točk, o izboru
prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme
odloči ZSA na podlagi razprave o pomenu raziskovalne
opreme za podporo raziskovalni dejavnosti prijavitelja.
ZSA pri tem upošteva izhodišča raziskovalne strategije.
O izboru prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme odloči direktor s sklepom o izboru prijav
na predlog sklepa ZSA o izboru prijav.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev
javnega razpisa za celotno razpisno obdobje v letih
2018–2020 je 6.000.000 EUR. Sredstva bodo letno realizirana do višine razpoložljivih sredstev v proračunu in
finančnem načrtu ARRS.
7. Višina sredstev za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme: ARRS sofinancira za posamezen
nakup raziskovalne opreme največ do 80 % informativne predračunske nabavne vrednosti za raziskovalno opremo. Sofinanciranje ARRS pa ne more preseči osemkratnika najmanjše informativne predračunske vrednosti raziskovalne opreme iz 2. točke razpisa
(tj. 400.000 EUR za naravoslovje, 160.000 EUR za
tehniko, biotehniko in medicino ter 120.000 EUR za humanistiko in družboslovje).
8. Izračun sofinanciranja ARRS
Višina sofinanciranja ARRS za posamezno prijavo
se določi tako, da se ob sočasnem upoštevanju 7. točke
tega razpisa, od prijavljene informativne predračunske
nabavne vrednosti (brez odbitnega DDV) odšteje delež
sredstev iz drugih virov. Sredstva iz drugih virov so sredstva, ki jih prijavitelj v prijavi navede kot:
– lastna sredstva in jih prijavitelj v prijavi dokazuje
z izjavo o lastnih sredstvih z navedbo zneska sofinanciranja in
– sredstva drugih pravnih oseb – v primeru, ko
prijavitelj dobi sredstva od tretjih oseb, jih dokazuje
s podpisanim pismom o nameri ali predpogodbo ali
pogodbo o sofinanciranju, v katerih je naveden znesek
sofinanciranja.
Izbranim prijaviteljem ARRS po zaključenem nakupu izplača sredstva, in sicer:
– če bo dosežena nabavna vrednost nižja od prijavljene nabavne vrednosti raziskovalne opreme, se pri
izplačilu sredstev ARRS upošteva odobren % udeležbe
ARRS iz prednostnega seznama prijav za nakup raziskovalne opreme;
– če bo dosežena nabavna vrednost višja od prijavljene nabavne vrednosti, ARRS izplača odobren znesek iz prednostnega seznama prijav za nakup raziskovalne opreme.
9. Zagotavljanje dostopnosti raziskovalne opreme: prijavitelj je dolžan nuditi zmogljivosti raziskovalne opreme in povezane storitve vsem zainteresiranim

Št.

5 / 26. 1. 2018 /

Stran

raziskovalnim organizacijam (v nadaljevanju: RO) pod
najugodnejšimi pogoji, če zmogljivosti in storitve potrebujejo za izvajanje raziskovalnih programov oziroma
projektov, (so)financiranih iz državnega proračuna. Za
uporabo zmogljivosti raziskovalne opreme morajo imeti
sopogodbeniki izdelane cenike v skladu z Navodilom
za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme,
obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme, št. 007-10/2013-1 z dne 3. 7. 2013. Ceniki morajo
biti javno objavljeni.
10. Dvojno financiranje ter upravičeni stroški
Prijavitelj se zavezuje, da za enako raziskovalno
opremo ne bo oddal več prijav. Prijavitelj mora zagotoviti, da pri predloženi prijavi za sofinanciranje raziskovalne
opreme ne bo prišlo do dvojnega financiranja. Če bi
ARRS s prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju
nakupa raziskovalne opreme in ugotovila, da gre za primer dvojnega financiranja, bo ARRS prekinila izplačilo
sredstev in odstopila od pogodbe ter zahtevala vračilo sredstev v višini vseh izplačanih sredstev vključno
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila.
Davek na dodano vrednost je upravičen strošek, razen v primerih, ko je prejemnik sredstev kot zavezanec
identificiran za namene DDV in je upravičen do odbitka
DDV v skladu s predpisi, ki urejajo področje DDV.
11. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva javnega razpisa porabljena: sredstva javnega razpisa za
izvedene nakupe po tem razpisu morajo biti porabljena
najpozneje do konca leta 2020 v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije in
v skladu s pogodbo med izbranim prijaviteljem in ARRS.
12. Prijavna vloga
Prijave morajo biti predložene na predpisanih
obrazcih:
– Obrazec ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2018: Prijavna vloga, h kateri prijavitelj priloži:
– Priloga 1: Informativni predračun za nakup raziskovalne opreme. Če je informativnih predračunov več
kot tri, prijavitelj predloži rekapitulacijo/specifikacijo informativnih predračunov – obvezna priloga;
– Priloga 2: Izjava o lastnih sredstvih, v kateri je
naveden znesek sofinanciranja – obvezna priloga;
– Priloga 3: Dogovor o sofinanciranju ali predpogodba ali pogodba o sofinanciranju, ki jo podpiše
sofinancer, in v kateri je naveden znesek sofinanciranja – priloga, ki jo prijavitelj priloži, v primeru pridobitve
sredstev, sofinanciran od drugih pravnih oseb.
13. Način, oblika in rok za oddajo prijav
13.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
Prijava na javni razpis se izpolni na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava z digitalnim podpisom se
šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena
z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in vodja raziskovalnega ali infrastrukturnega programa ali odgovorna oseba za oddajo
prijave, v okviru katerega RO prijavlja raziskovalno opremo) na spletnem portalu ARRS eObrazci do vključno
5. 3. 2018 do 14. ure.
13.2. Oddaja prijave (prijavne vloge in poročila o rezultatih) brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj nima digitalnega potrdila,
se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletni portal ARRS eObrazci in
v papirni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim
podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO
in vodje raziskovalnega ali infrastrukturnega programa
ali odgovorne osebe za oddajo prijave, v okviru katerega
RO prijavlja raziskovalno opremo, ter žigom RO.

167

Stran

168 /

Št.

5 / 26. 1. 2018

Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata
biti vsebinsko popolnoma enaki. V vsaki poslani pošiljki
(ovojnici) je lahko samo ena prijava.
Papirno prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici,
z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme – Paket 17« in
obvezno oznako prijave s spletnega portala ARRS
eObrazci (ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2018) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija
za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana
v elektronski in papirni obliki. Prijava je oddana pravočasno, če:
– je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci
do 5. 3. 2018 do 14. ure, in
– v papirni obliki prispe v glavno pisarno ARRS do
5. 3. 2018 do 14. ure oziroma je oddana priporočeno po
pošti iz Slovenije do 5. 3. 2018 do 14. ure (upošteva se
poštni žig).
13.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.
14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:
– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07,
9/11 in 57/12 – ZPOP-1A);
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17);
– Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise,
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 (uradno prečiščeno besedilo št. 4), št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017
in št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018;
– Navodilo za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi
raziskovalne opreme, št. 007-10/2013-1 z dne 3. 7. 2013.
Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne
dokumentacije in so objavljeni na spletni strani ARRS.
15. Datum in kraj odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijavnih vlog bo predvidoma
7. 3. 2018 ob 10. uri, na sedežu ARRS, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene
prijave.
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni
razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis
se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za
odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim
dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru,
da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava
odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu
s pravilnikom o postopkih.
16. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve
pristojnega organa.
17. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani ARRS (http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/). Vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobijo interesenti na spletni strani ARRS
http://www.arrs.gov.si oziroma pri Špresi Neziri, po
tel. 01/400-59-63, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na
e-pošto: spresa.neziri@arrs.si).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
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Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,
na podlagi 8. člena v zvezi s 185. členom Pravilnika
o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: pravilnik o postopkih) in v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1,
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A)
ter ob upoštevanju Metodologije ocenjevanja prijav za
razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno
prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12.
2017 in št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, poglavje M – Znanstvene monografije (v nadaljnjem besedilu:
metodologija), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij
v letu 2018
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na
vseh znanstvenih področjih, in sicer:
A. znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter
kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;
B. prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev
v slovenski jezik;
C. prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;
D. digitalnih izdaj monografij.
Znanstvena monografija iz tega javnega razpisa
je po uporabi definicije iz sprejetega in veljavnega dokumenta: »Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS«, pod oznako (2.01), publikacija, v kateri se znanstveno sistematično, izčrpno
in vseobsegajoče obravnava neki problem, vprašanje
ali predmet, oseba ali dogodek, v enem zvezku oziroma
v določenem številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno
ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. Publikacija
mora biti recenzirana in imeti vse predpisane elemente za pridobitev CIP in ISBN (ISMN). Sem uvrščamo
tudi znanstvene zemljevide. Znanstvenokritične izdaje
vira, ki zajemajo reprodukcijo, prepis ali prevod historičnega vira, uvrščamo v tip 2.28, znanstvene slovarje,
enciklopedije ali leksikone pa v tip 2.26 ali 2.27. Zbornikov s konferenc, zaključnih in drugih poročil o delu na
raziskovalnih nalogah in projektih ipd. (četudi v vezani
obliki) ne uvrščamo v ta tip. Prav tako sem ne uvrščamo
doktorskih disertacij, ki naknadno izidejo kot znanstvene monografije, če v vsebini dela ni nobenih dopolnitev/sprememb. O izjemah odloča za znanost pristojna
državna institucija.
Agencija ne sofinancira:
– ponatisov znanstvenih monografij;
– ponatisov doktorskih in magistrskih del;
– zbornikov znanstvenih prispevkov na konferencah, kongresih, simpozijih in kolokvijih;
– končnih in drugih poročil o rezultatih raziskav;
– učbenikov, priročnikov in katalogov;
– avtorskih honorarjev avtorjev znanstvenih monografij.
Agencija posameznemu prvemu avtorju (kot je
opredeljen v točki 7.1. javnega razpisa), sofinancira
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eno znanstveno monografijo. V primeru, da bo oddana
prijava za posameznega prvega avtorja, ki bo v drugi prijavi prav tako naveden kot prvi avtor, se bo moral opredeliti, katera prijava se upošteva; v nasprotnem primeru
bo agencija upoštevala prijavo, kjer so višja zaprošena
sredstva. Posamezni prvi avtor oziroma (so)avtor lahko
pri več prijavah nastopa kot (so)avtor.
3. Cilji javnega razpisa
Agencija podpira izdajanje znanstvenih monografij
s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so:
– aktualne in temeljnega pomena za razvoj posameznega znanstvenega področja;
– pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
– pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;
– pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture.
4. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter
način za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev javnega
razpisa za leto 2018 znaša predvidoma 400.000,00 EUR.
Javni razpis bo realiziran v okviru proračunskih
možnosti. Agencija bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbe o sofinanciranju.
5. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij se lahko prijavijo:
– raziskovalne organizacije, vpisane v Evidenco RO
pri agenciji;
– društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki
delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne
dejavnosti;
– založbe na področju Republike Slovenije in v zamejstvu, pri čemer se za založbe štejejo fizične ali pravne osebe, ki so registrirane za dejavnost založništva (šifra kategorije po SKD J58) ali imajo v aktu o ustanovitvi
opredeljeno, da opravljajo navedeno dejavnost.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
6.1. Pogoji prijave prijavitelja
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– znanstvena monografija mora biti recenzirana
z dvema znanstvenima recenzijama;
– znanstvena recenzija mora biti v celoti objavljena v sofinancirani znanstveni monografiji z imenom in
priimkom recenzenta (v primeru, da je znanstvena monografija do seznanitve prijaviteljev z rezultati javnega
razpisa že izšla, se znanstvena recenzija z imenom in
priimkom recenzenta vloži v znanstveno monografijo);
– znanstvena monografija mora biti urejena in
opremljena po mednarodnih bibliografskih standardih
in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Republiki
Sloveniji (znanstvena monografija mora imeti ustrezen
CIP in ISBN-številko oziroma vse potrebne elemente za
njuno pridobitev);
– znanstveno monografijo in prevod znanstvene
monografije mora prijavitelj dostavi agenciji do 31. 3.
2019;
– finančna konstrukcija znanstvene monografije
mora biti finančno uravnotežena na način, da so prihodki
in odhodki znanstvene monografije enaki;
– prijavitelji si morajo prizadevati zagotoviti izdajo
znanstvenih monografij v poslovnem modelu, ki omogoča odprt dostop do sofinanciranih digitalnih znanstvenih monografij, v skladu z veljavno strategijo odprtega
dostopa;
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– prijavitelji zagotavljajo oziroma se zavežejo, da
bodo zagotovili prost dostop do spletnih izdaj sofinanciranih digitalnih znanstvenih monografij;
– prijavitelj za isti namen in isto znanstveno monografijo še ni sofinanciran iz državnega proračuna na
podlagi drugih javnih razpisov;
– prijavitelj ne bo presegel dovoljenih zneskov pomoči po pravilu »de minimis«;
– prijavitelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja;
– prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev
oziroma sredstev iz drugih virov;
– za posamezno znanstveno monografijo lahko prijavitelj na ta javni razpis odda samo eno prijavo.
Pri prevodu znanstvene monografije tujega avtorja
v slovenski jezik se upoštevajo že objavljene recenzije
v publikaciji. Če tuja znanstvena monografija, ki se prevaja v slovenski jezik, objavljenih recenzij nima, prijavitelj prijavi priloži dve znanstveni recenziji.
6.2. Pogoji za recenzenta znanstvene monografije
Recenzent znanstvene monografije je lahko slovenski ali tuji državljan, ki ima doktorat znanosti v okviru
vede prijavljene znanstvene monografije in habilitacijo
v predavateljski naziv (docent, izredni profesor ali redni
profesor) oziroma ustrezen raziskovalni naziv (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik).
Recenzent znanstvene monografije zagotovi, da je
monografija znanstveno delo.
Recenzent znanstvene monografije ne sme biti
v navzkrižju interesov z avtorjem znanstvene monografije. Če ima znanstvena monografija več avtorjev, se
navzkrižje interesa recenzenta znanstvene monografije
upošteva samo s prvim avtorjem znanstvene monografije, ki izkazuje bibliografske kazalnike v sistemu
SICRIS. Za navzkrižje interesa se upošteva definicija
drugega, tretjega in četrtega odstavka 229. člena pravilnika o postopkih, ki določa, da za navzkrižje interesa
velja neposredno sorodstveno razmerje, zaposlitveno ali
raziskovalno razmerje.
Recenzent znanstvene monografije na tem javnem
razpisu ne sme sodelovati s svojim predlogom raziskovalne dejavnosti (ne sme nastopati kot prvi avtor znanstvene monografije, ki izkazuje bibliografske kazalnike
v sistemu SICRIS).
Znanstvena recenzija mora biti objavljena v sofinancirani znanstveni monografiji z imenom in priimkom
recenzenta. Recenzenti znanstvene monografije nimajo
pristojnosti recenzentov iz 225. in 226. člena pravilnika o postopkih in se zato njihovo ime in priimek lahko
objavi.
Podatki o recenzentih znanstvenih monografij in
znanstvene recenzije so sestavni del prijavne dokumentacije.
7. Ocenjevanje prijav
7.1. Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, kriteriji ocenjevanja in točkovanje
Prijave ocenjuje strokovna komisija, ki jo s sklepom
imenuje direktor. Število članov komisije določi direktor.
Člani so lahko zunanji ali zaposleni v agenciji. Komisijo
sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Strokovna
komisija lahko po potrebi pri sprejemanju odločitev pridobi mnenje članov strokovnih teles agencije oziroma
recenzentov.
Strokovna komisija ocenjuje prijave na podlagi dveh
kriterijev, in sicer:
– A. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja),
– B. Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene
monografije.
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Za ocenjevanje znanstvenih monografij po kriteriju
A. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja) se uporablja kazalnik – Kakovost objav (ocena A1 vključno
z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A‘, A‘′ in A1/2), po metodologiji agencije za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti, kot izhaja iz Tabele 1. Za ocenjevanje
znanstvenih monografij po kriteriju B. Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene monografije se uporablja
kazalnik Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene
monografije (ocena A1 vključno z ločeno obravnavo
nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A‘, A‘′ in
A1/2), po metodologiji agencije za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti, kot izhaja
iz Tabele 1. Agencija bo za izračun ocene uporabila
podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) na
dan zaključka javnega razpisa.
Tabela 1: Kriteriji za ocenjevanje prijav za znanstvene monografije in največje število točk za posamezni kriterij
Kriterij

Kazalnik (ocena)
avtor/recenzent ima evidenčno
številko raziskovalca pri agenciji
A. Znanstvena odličnost Kakovost objav:
raziskovalca (avtorja)
– ocena A1 vključno z ločeno
obravnavo nadpovprečne
znanstvene uspešnosti v obliki
A‘, A‘′ in A1/2

Kazalnik (ocena)
Točke
avtor/recenzent nima evidenčne številke
raziskovalca pri agenciji
Kakovost objav:
– slovenski avtor (ocena na podlagi
bibliografije avtorja),
– tuji avtor (ocena na podlagi izvirnika ali
0,00–30,00
podatkov o izvirniku, znanstvenih recenzij,
osnutkov prevodov in navedenih treh
znanstvenih del)
4,00 ≤ A1 ≤ 7,00
4,00–7,00
30,00
1,00 ≤ A1 < 4,00
1,00–3,99
20,00
0,00 < A1 < 1,00
0,01–0,99
10,00
A1=0,00
0,00
0,00
B. Znanstvena odličnost Znanstvena odličnost recenzenta Znanstvena odličnost recenzenta
recenzenta
znanstvene monografije:
znanstvene monografije:
– ocena A1 vključno z ločeno
– slovenski recenzent (ocena na podlagi
0,00–30,00
obravnavo nadpovprečne
bibliografije avtorja),
znanstvene uspešnosti v obliki
– tuji recenzent (ocena na podlagi
A‘, A‘′ in A1/2
navedenih treh najboljših znanstvenih del)
4,00 ≤ A1 ≤ 7,00
4,00–7,00
30,00
1,00 ≤ A1 < 4,00
1,00–3,99
20,00
0,00 < A1 < 1,00
0,01–0,99
10,00
A1=0,00
0,00
0,00
Možno število točk
60,00

Skupna ocena je sestavljena iz vsote točk po
kriteriju A (možnih 30,00 točk) in kriteriju B (možnih
30,00 točk). Vse ocene se določijo za obdobje zadnjih
5 let.
Če ima znanstvena monografija več avtorjev, se za
ocenjevanje znanstvene odličnosti avtorja po kriteriju
A upoštevajo samo točke prvega avtorja, ki izkazuje
bibliografske kazalnike v sistemu SICRIS. Prvi avtor je
tako tisti, ki prvi iz seznama, ki ga je prijavitelj navedel
v prijavnem obrazcu, izkazuje bibliografske kazalnike
v sistemu SICRIS. Za ocenjevanje znanstvene odličnosti
recenzenta po kriteriju B, se pri oceni upoštevajo točke
dveh recenzentov, ki ju je prijavitelj navedel v prijavnem
obrazcu in izkazujeta bibliografske kazalnike v sistemu SICRIS. Upošteva se izračun povprečja točk (in
ne povprečja ocen) prvih dveh recenzentov. Vsakemu
avtorju/recenzentu se najprej dodeli ocena (0,00–7,00),
na podlagi katere se dodeli točke (0,00–30,00) skladno
z določili iz Tabele 1 v točki 7.1. javnega razpisa.

Za slovenske avtorje in recenzente znanstvenih
monografij, ki nimajo evidenčne številke raziskovalca pri
agenciji, strokovna komisija na podlagi mnenja strokovnih
teles oceno znanstvene odličnosti poda na podlagi priloženih bibliografij avtorjev in recenzentov. Za tuje avtorje
znanstvenih monografij, ki se prevajajo v slovenski jezik,
strokovna komisija na podlagi mnenja strokovnih teles
oceno znanstvene odličnosti poda na podlagi priloženega
izvirnika ali priloženih podatkov o izvirniku, znanstvenih
recenzij, osnutkov prevodov in treh navedenih avtorjevih
znanstvenih del, razen v primeru, kadar zaradi časovne oddaljenosti ali drugih okoliščin drugih del avtorja ni
mogoče pridobiti. V primeru, kadar zaradi časovne oddaljenosti ali drugih okoliščin drugih del avtorja ni mogoče
pridobiti, strokovna komisija na podlagi mnenja strokovnih
teles pri delu ocene znanstvene odličnosti, namesto treh
avtorjevih znanstvenih del, upošteva pomen znanstvene
monografije za slovenski znanstveni prostor in aktualnost
znanstvene monografije. Za tujega recenzenta znanstve-
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ne monografije strokovna komisija na podlagi mnenja strokovnih teles oceno znanstvene odličnosti poda na podlagi
navedenih treh najboljših recenzentovih znanstvenih del.
7.2. Uvrstitev v kategorije glede na dosežene točke
Posamezna prijava lahko doseže največ 60,00 točk.
Na podlagi doseženih točk se prijavo uvrsti v eno od treh
kategorij, in sicer:
– I. kategorija: prijave, ocenjene nad 30,00 in do
60,00 točk;
– II. kategorija: prijave, ocenjene med 21,00 in
30,00 točkami;
– III. kategorija: prijave, ocenjene z manj kot
21,00 točkami.
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Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju
uvrstijo v prvi dve kategoriji, se odobri sofinanciranje,
in sicer:
– I. kategoriji pripada 100 % delež sredstev glede
na izračunani sofinancirani znesek;
– II. kategoriji pripada 75 % delež sredstev glede na
izračunani sofinancirani znesek.
Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju
uvrstijo v III. kategorijo, se ne odobri sofinanciranja.
7.3. Normativi za izračun zneska sofinanciranja
Za izračun višine sredstev za sofinanciranje izdaje
znanstvenih monografij se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni elementi:

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

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

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

((št. avtorskih pol × naklada × a) +
(št. avtorskih pol × b) +
(št. avtorskih pol × c)) x pripadajoč % delež kategorije
((št. avtorskih pol × d) × 70 %) x pripadajoč % delež kategorije
((št. avtorskih pol × e) × 70 %) x pripadajoč % delež kategorije
ali
((št. avtorskih pol × f) × 70 %) x pripadajoč % delež kategorije
((št. avtorskih pol × b) +
(št. avtorskih pol × c)) x pripadajoč % delež kategorije

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

Agencija sofinancira izdaje znanstvenih monografij
v tiskani obliki do naklade največ 300 izvodov in obsega
do 25 avtorskih pol. Sofinancirani znesek lahko znaša
največ 8.000,00 EUR na znanstveno monografijo.
Višina zneska sofinanciranja je odvisna od uvrstitve
v kategorijo (I. in II.), naklade, obsega znanstvene monografije (v avtorskih polah) ter razpoložljivih finančnih
sredstev, namenjenih javnemu razpisu.
Postopek izračuna zneska sofinanciranja za posamezno prijavo:
a) agencija najprej za vse prijave izračuna zneske
sofinanciranja po formulah iz Tabele 3 iz prvega odstavka točke 7.4.;
b) v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja
iz točke a) tega odstavka višji od zneska zaprošenih
sredstev, ki ga je prijavitelj navedel v prijavni vlogi, se

upošteva znesek zaprošenih sredstev; v primeru, da je
izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka nižji od zneska zaprošenih sredstev, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka
oziroma v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka višji od 8.000,00 EUR, se
upošteva znesek 8.000,00 EUR; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka
nižji od 8.000,00 EUR, se upošteva izračunan znesek
sofinanciranja iz točke a) tega odstavka;
c) agencija na podlagi izračuna iz točke a) tega odstavka in upoštevajoč omejitvi iz točke b) tega odstavka
(upošteva se nižjega od določenih v okviru omejitev),
določi upoštevan znesek sofinanciranja;
d) če vsota vseh (vse prijave v okviru javnega
razpisa) upoštevanih zneskov sofinanciranja preseže
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razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa, se upoštevani zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.
8. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški izdaje oziroma prevoda znanstvene monografije so tisti stroški, ki nastanejo od 1. 1.
2018 do roka oddaje dokaznega izvoda, določenega
v tem javnem razpisu.
Agencija bo izbranim prijaviteljem sofinancirala naslednje stroške:
a) znanstvene monografije ter kritične izdaje virov
s spremno študijo in komentarjem:
stroški tiska, tehnična priprava rokopisa za tisk oziroma digitalno objavo (stroški oblikovanja in računalniškega preloma), stroški lektoriranja.
b) prevod znanstvenih monografij tujih avtorjev
v slovenski jezik:
stroški prevajanja.
c) prevod znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik:
stroški prevajanja oziroma stroški lektoriranja v tujem jeziku, če je monografija že napisana v tujem jeziku.
d) digitalna izdaja monografije:
stroški priprave rokopisa za digitalno objavo, stroški
lektoriranja.
Agencija v primeru prijave prevoda znanstvene monografije istega avtorja v več tujih jezikov sofinancira
prevod le v en tuji jezik. Če je prijavljeni prevod znanstvene monografije slovenskega avtorja le-ta že napisal
v tujem jeziku, se priznajo samo stroški lektoriranja
prevoda.
9. Odločitev o dodelitvi sredstev: na podlagi izvedenega točkovanja v skladu z opredeljenimi kriteriji
strokovna komisija izdela predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav za sofinanciranje
znanstvenih monografij in ga posreduje ZSA v obravnavo in potrditev. Na podlagi predloga sklepa ZSA o izboru
prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij direktor
sprejme obrazloženi sklep o izboru prijav.
10. Način, oblika in rok za oddajo prijav
I. Tiskana prijava
a) Tiskana prijava mora vsebovati in jo sestavljajo:
– prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2018;
– digitalno različico znanstvene monografije (z vsemi prilogami) na elektronskem nosilcu podatkov v formatu PDF (ne velja za prevode tujih avtorjev v slovenski
jezik oziroma za že natisnjene monografije (v zadnjem
primeru se priloži izvod));
– pri znanstvenih prevodih tujih avtorjev v slovenski
jezik je potrebno priložiti izvirnik tujega avtorja ali podatke o izvirniku, znanstvene recenzije, osnutek prevoda, ki
mora biti opremljen s podatki in referencami prevajalca;
če izvirnika tujega avtorja ni možno priložiti, mora prijavitelj v prijavi navesti avtorjeve podatke, naslov in jezik
izvirnika, iz katerega se prevaja, leto in kraj izida ter ime
založbe; če tuja znanstvena monografija, ki se prevaja
v slovenski jezik, ima že objavljene znanstvene recenzije, se te upoštevajo;
– za že natisnjene znanstvene monografije slovenskih avtorjev (v letu 2018) je potrebno priložiti izvod
izvirnika;
– pogodbo avtorja s tujim založnikom (v primeru
prevoda slovenskega avtorja v tuj jezik) oziroma pisno
dokazilo, da je znanstvena monografija sprejeta v program pri tujem založniku (če bo delo izšlo v tujini);
– dve podpisani recenziji z imenom in priimkom
recenzenta znanstvene monografije;
– podpisana izjava recenzenta (izjava, da izpolnjuje
zahtevane pogoje za znanstvenega recenzenta, izjava
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o nepristranskosti, izjava o ravnanju z dokumenti in
izjava, da je recenzirana monografija znanstveno delo
(obrazec ARRS-ZM-JR-REC-IZJ-2018));
– obrazec za dodeljevanje pomoči »De minimis«
ARRS-MS-JR-DP-2018 (izjava je obvezna le, če je prijavitelj gospodarska družba);
– v primeru, da je prijavitelj založba in da nima
registrirane dejavnosti založništva (šifra kategorije po
SKD J58), mora kot dokazilo predložiti akt o ustanovitvi.
b) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2018«
ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno
pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov agencije do
vključno torka, 9. 4. 2018, do 14. ure. Kot pravočasne
se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto
iz Slovenije in tujine, s poštnim žigom – 9. 4. 2018 do
14. ure. V vsaki ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni
razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2018« je lahko le ena prijava. Prijavitelj, ki
prijavlja več znanstvenih monografij, mora vsako prijavno vlogo poslati v ločeni ovojnici.
II. Elektronska prijava
Prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2018 mora
prijavitelj poslati v enem izvodu tudi v elektronski obliki
na naslov razpis-znanstvenemonografije@arrs.si, pri
čemer je za identičnost vsebine (tiskane in elektronske oblike prijavnega obrazca) odgovoren prijavitelj.
Zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc, ki ga morajo prijavitelji kot prilogo z nazivom
ARRS-ZM-JR-Prijava-2018-Priimek.doc, kjer je Priimek
priimek prvega avtorja knjige, posredovati na elektronski naslov: razpis-znanstvenemonografije@arrs.si do
vključno torka, 9. 4. 2018, do 14. ure.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v navedenem roku oddane v obeh oblikah – tiskani in elektronski.
V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala
le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in
obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo
na agencijo v roku, določenem v tem javnem razpisu.
Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno
priloži prijavni dokumentaciji, agencija v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.
11. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo predvidoma dne 12. 4. 2018 ob 9. uri, v prostorih Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene
ovojnice.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.
13. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni
strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.
14. Dodatne informacije: vse dodatne informacije
lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Aleksandri
Panič osebno ali po tel. 01/400-59-24, vsak delavnik
od 9. do 13. ure ali po elektronski pošti: aleksandra.panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
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Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in
79/17, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi
s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A,
v nadaljevanju: Zakon), Zakona o ratifikaciji Sporazuma
o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Francije (Uradni list RS, MP, št. 4/93), Protokola 24. zasedanja slovensko-francoske mešane komisije za izbiro
projektov programa PROTEUS, z dne 14. 12. 2017 ter
na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise,
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 (uradno prečiščeno
besedilo, št. 4), št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017
in št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018 (v nadaljevanju:
metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Francosko republiko – Program PROTEUS,
v letih 2019 in 2020
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in francoskih raziskovalcev, ki
izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte Proteus
(v nadaljevanju: bilateralni projekt) v letih 2019 in 2020.
Prednost pri izboru bodo imeli predlogi bilateralnih
projektov, katerih nosilec projekta ni prejel financiranja
v okviru programa PROTEUS v preteklih dveh javnih
razpisih (za obdobje 2017–2018 in 2018–2019).
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Francoska republika. Bilateralni projekti trajajo
dve leti.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih
raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
– izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik
o pogojih za vodje) in
– imajo s strani agencije sofinancirane programe
oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (kot je na primer:
sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir
financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko
republiko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in število gostovanj vrhunskih francoskih raziskovalcev
v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in francoskih raziskovalcev na razpise programov Evropske
unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.
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5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Vodja bilateralnega projekta lahko odda samo eno
prijavo. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega
projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi
navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa
metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalnega
števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora
vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je:
A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih
citatov). Vrednosti so enake za vse vede.
Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in francoski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga
določata pristojni instituciji. Kontaktna oseba na francoski strani je Pierre Barthelemy, e-mail: pierre.barthelemy@institutfrance.si, spletna stran pa je http://www.
campusfrance.org/fr/proteus. Za vsako sodelovanje
s Francijo v okviru programa PROTEUS so raziskovalci
dolžni upoštevati Navodila za dobro prakso (Guideline
of good practices PHC France-Slovenia), ki so v angleškem jeziku objavljena na spletni strani agencije in so
sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prijave bo obravnavala Strokovna komisija, ki jo
s sklepom imenuje direktor.
Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in formalno popolnih prijavah bo Strokovna komisija najprej
določila skladnost prijav s cilji tega razpisa.
Strokovna komisija obravnava prijave, upoštevaje
merila po naslednjem vrstnem redu:
– izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij bilateralnih
projektov, kot jih določa metodologija in ovrednotenje
prijave v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih,
– ugotavljanje prednostnega merila glede prijav, ki
niso bile sofinancirane v prejšnjih skupnih javnih razpisih.
Strokovna komisija pripravi seznam prijav s pripadajočimi ocenami iz 138. člena Pravilnika o postopkih
tako, da razvrsti prijave v padajočem vrstnem redu,
ločeno za prijave, ki so in ki niso v skladu z razpisnimi
pogoji in ga preda slovenskemu delu slovensko-francoske mešane komisije za znanstveno in tehnološko
sodelovanje (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za
znanstveno sodelovanje).
Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje
ne bo obravnavala prijav, če ugotovi, da prijava ni bila
oddana v obeh državah.
Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje
bo na zasedanju samostojno obravnavala s strani obeh
držav prispele in ocenjene prijave. Na podlagi pooblastil in skupne odločitve bo izbrala bilateralne projekte
ter določila višino sofinanciranja. Na podlagi odločitve
Meddržavne komisije za znanstveno sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju, na podlagi
katerega se bodo prijaviteljem izdala obvestila.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje
bilateralnih projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi 2019–2020 znaša
okvirno 40.000,00 EUR.
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Sofinanciranje v letih 2019–2020 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje
po predmetnem javnem razpisu.
V skladu z dogovorom obeh držav bo agencija sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj
ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za
slovenske raziskovalce ob obiskih v Francoski republiki;
– stroške bivanja za gostujoče francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100,00 EUR
dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do
1.250,00 EUR mesečno;
– dnevnice za gostujoče francoske raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi
(Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS,
št. 140/06, 76/08 in 63/17; v nadaljevanju: uredba),
v času objave tega razpisa 21,39 EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ne
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo
francoskim raziskovalcem akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po
uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam
poskrbi za kritje stroškov zdravstvenega zavarovanja
svojih raziskovalcev.
8. Čas izvajanja javnega razpisa: predvideni čas
izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. 1. 2019 do
31. 12. 2020.
9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim
digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 9.2.
(v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega
podpisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena
v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega
projekta pa še v angleškem jeziku.
9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga
ARRS-MS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2018 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava
je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja bilateralnega projekta). Prijave morajo biti
oddane na spletni portal do vključno 9. aprila 2018, do
15. ure.
9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in
odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na
spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne
vloge ARRS-MS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2018) in
v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim
podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Francosko republiko – Program
PROTEUS, v letih 2019–2020« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
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Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije
eObrazci do vključno 9. aprila 2018, do 15. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako
do vključno 9. april 2018, do 15. ure. Kot pravočasna se
šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 9. aprila 2018, do 15. ure (upošteva
se poštni žig).
9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave
Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene
prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati
prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo
obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 12. aprila 2018 ob 10. uri, v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo
prijavitelji obveščeni v osmih dneh od odločitve pristojnega organa.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in
prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi
s tem razpisom dobijo vsi zainteresirani na agenciji pri
Katarini Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik od
9. do 12. ure, ali po e-pošti: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 6102-1/2018/1

Ob-1174/18

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti s 26. januarjem 2018 odpira Javni programski razpis za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni
sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
(razpis Slovenj Gradec-PrP-2018). Zbiranje vlog bo
potekalo do 26. februarja 2018. Besedilo razpisa, merila
in prijavni obrazci bodo objavljeni z dnem odprtja razpisa
na spletni strani JSKD (www.jskd.si).
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-1201/18
Na osnovi Pravilnika o podeljevanju Jakopičeve
nagrade, Jakopčevih priznanj in Jakopičeve nagrade
za življenjsko delo, sprejetega 2. 2. 2012, ki ga je sprejel Odbor za podelitev Jakopičeve nagrade in potrdil
Umetniški svet ZDSLU objavljamo
razpis
za nagrado in za priznanji Riharda Jakopiča 2018
Nagrado prejme avtor, ki deluje v slovenskem kulturnem prostoru in izven njega. Če kandidat ni član
ZDSLU, je nagrada tudi povabilo za včlanitev v Zvezo.
Kandidat za Jakopičevo nagrado in Jakopičevi priznanji
2018 je lahko nagrajen samo enkrat. Nagrada se podeli
za najboljše likovno-vizualno delo, razstavo ali izvajano
delo (performance, konceptualni projekti) predstavljeno
v javnosti v preteklih petih letih do dneva razpisa nagrade. Nagrada Riharda Jakopiča se lahko podeli tudi za
življenjski opus. Kandidate lahko predlagajo kulturne
ustanove, likovna društva ali državljani RS. Odbor za
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nagrado Riharda Jakopiča bo upošteval vse predloge,
ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemeljitev ter bodo vključno do 1. 3. 2018 prispeli na naslov:
ZDSLU, Komenskega 8, 1000 Ljubljana, z oznako »Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča 2018«.
Vloge, ki bodo prispele po tem datumu, bomo neodprte vrnili pošiljatelju.
Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča
je sestavljen iz predstavnikov Akademije za likovno
umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Moderne
galerije v Ljubljani, Slovenskega društva likovnih kritikov
in ZDSLU. Predstavniki so v odbor voljeni za eno leto in
se vsako leto v celoti zamenjajo.
Pozivamo Umetniške svete društev in posamezne
člane ter inštitucije, ki spremljate dosežke in ustvarjanje
naših kolegic in kolegov, da predlagate likovne ustvarjalce, katerih delo predstavite Odboru za nagrado Riharda
Jakopiča 2018 v zahtevani obliki.
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov
Št. 122-2/2018

Ob-1162/18

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 Celje (Uradni list RS, št. 106/13
in 93/15) in sklepa župana, št. 122-2/2018 z dne 15. 1.
2018, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov
s področja socialne in zdravstvene dejavnosti
v Mestni občini Celje v letu 2018
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) za leto 2018:
Sklop A:
– projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in
drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja,
– projekti, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom,
– projekti medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo
za zmanjševanje socialne izključenosti,
– projekti za preprečevanje nasilja v družini,
– projekti, ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja
zdravja, izboljšanja kakovosti življenja ali delujejo s ciljem promocije zdravja,
– projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih
zdravstvenih storitev,
– projekti s področja preprečevanja nasilja med
mladimi (mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe
obeh spolov, stari do 15. do dopolnjenega 29. leta).
Sklop B:
– projekti varnih namestitev za ženske in otroke, ki
so žrtve nasilja in omogočajo neprekinjeno namestitev
oziroma bivanje in so uporabnikom na voljo vse dni v letu.
Sklop C:
– visokopražni projekti za rehabilitacijo uporabnikov
nedovoljenih drog, ki so uporabnikom na voljo vsaj 50 ur
tedensko.
Sklop D:
– projekti društev upokojencev, ki delujejo na območju MOC.
Posamezne predloge lahko oddajo samo društva
upokojencev in ne njihove zveze, združenja, pokrajine.
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Sklop E:
– projekti organiziranega spremljanja umirajočih bolnikov in njihovih svojcev na domu za najmanj
100 vključenih uporabnikov letno.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacijah,
katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in ki so registrirane za izvajanje projektov na področju socialne in
zdravstvene dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in imajo na njenem območju sedež ali enoto (dokazilo je
najemna pogodba oziroma izjava o brezplačni uporabi
prostora),
– projekt izvajajo za uporabnike MOC,
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje
dobička,
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa,
– bodo prijavljeni projekt izvedli na območju MOC,
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet tega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,
– predlagan projekt izvajajo v skladu s kodeksom
etičnih načel v socialnem in zdravstvenem varstvu,
– imajo izdelano realno financiranje projekta,
– imajo predvideno sofinanciranje projekta s strani
drugih sofinancerjev in lastna sredstva,
– imajo svoj sedež oziroma enoto na območju Mestne občine Celje najmanj 3 leta (vštevši od dneva zaključka razpisa nazaj),
– da prijavijo projekt (projekt je nabor aktivnosti,
ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem
izvedbe),
– da je prijavljen projekt neprofitne oziroma nekomercialne narave,
– da se v primeru, da ima predlagatelj v Mestni občini Celje enoto, vsebinski del in finančna konstrukcija
projekta nanašata izključno na enoto.
Pod sedmo alineo sklopa A se lahko prijavijo samo
organizacije v mladinskem sektorju oziroma subjekti,
ki delujejo v mladinskem sektorju in so organizirani kot
mladinska organizacija ali organizacija za mlade (definicije le-teh so opredeljene v Odloku o mladini v Mestni
občini Celje, Uradni list RS, št. 43/14).
Prijavitelji, ki se prijavijo pod sklop E, morajo imeti
najmanj 6 redno zaposlenih strokovnih delavcev.
Prijavitelj se lahko s svojim projektom za leto 2018
prijavi samo na enega izmed javnih razpisov MOC.
Sredstva se torej lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki
za iste projekte niso prejeli sredstev že na drugih javnih
razpisih MOC v letu 2018.
Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem
financiranju iz proračuna MOC, katerih ustanoviteljica
je MOC in predlagatelji, katerih ustanoviteljica je Vlada oziroma Republika Slovenija, ne morejo kandidirati
na predmetnem javnem razpisu.
Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za
izvedbo samo enega projekta. Predmet sofinanciranja
ne bodo projekti, katerih vsebine vsebujejo informiranje,
ki sodi v zakonsko obvezno javnih zavodov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva.
III. Merila za izbor projektov: predlogi projektov predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so
podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega
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javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje
vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.
IV. Vrednost sredstev
Skupna višina sredstev, ki je v proračunu MOC
v letu 2018 zagotovljena za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, je
99.700,00 EUR, in sicer za projekte:
Sklop A: 65.280,00 EUR
Sklop B: 11.948,00 EUR
Sklop C: 8.948,00 EUR
Sklop D: 6.309,00 EUR
Sklop E: 7.215,00 EUR.
Višina sredstev, namenjena sofinanciranju posameznega projekta, ki bo odgovarjal razpisnim pogojem,
bo odvisna od ocene projekta glede na postavljene
kriterije.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2018
morajo biti porabljena do 31. decembra 2018, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, razen
v primerih, ko MOC na osnovi predhodnega zaprosila
soglaša s kasnejšo porabo sredstev.
VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
v skladu z navodili za pripravo predloga in na obrazcu
prijave za leto 2018, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Prijavitelji, katerih prijave bodo nepopolne, bodo pozvani
k dopolnitvi prijav.
V kolikor bi katerikoli od predlagateljev želel umakniti, spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, lahko to
stori samo na način, ki je opredeljen v navodilih predlagateljem za pripravo predlogov.
VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Predlagatelji morajo oddati predloge izključno po
pošti kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do
vključno 16. februarja 2018 (datum poštnega žiga). Predlogi, ki bodo oddani v glavni pisarni MOC, ne bodo uvrščeni v postopek izbora za dodelitev sredstev.
Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri
je naveden naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za
družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
s pripisom v zgornjem levem kotu: »Ne odpiraj – projekti socialne in zdravstvene dejavnosti v 2018 (navedite
sklop – A, B, C, D ali E)«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in
naslov predlagatelja.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka prijava izpolnjevati pogoje, da se šteje kot
formalno popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge, navedene v prijavnem obrazcu,
– da je poslana v roku in na način, ki je določen v tej
točki besedila.
VIII. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo
vršila komisija, imenovana s sklepom župana Mestne
občine Celje. Odpiranje prijav ne bo javno in bo v roku
8 dni od končnega roka za oddajo prijav. V kolikor se
zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi
isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju prijav
bo komisija ugotovila pravočasnost, upravičenosti in
popolnost predloga glede na to, če so bili predloženi
vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih predlogov, s pomanjkljivo dokumentacijo, bo strokovna komisija, v roku osmih dni od odpiranja predlogov, predlagatelje pozvala, da predlog v roku treh dni
dopolnijo.
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IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločila vodja
Oddelka za družbene dejavnost MOC, o pritožbi zoper
ta sklep pa odloči župan MOC.
Zavržene bodo prijave tistih predlagateljev:
– ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je
določen v točki VII. besedila javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki
jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter ne bodo dopolnjene v roku navedenem
v sklepu za dopolnitev prijave.
Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev javnega
razpisa, pogojev določenih v II. točki javnega razpisa
ali drugih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji,
– ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne
bodo prejeli zadostnega števila točk.
Predlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo
komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine
Celje, zaključila svoje delo.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo
prijav dosegljiva na spletni strani MOC: http://moc.celje.si/javni-razpisi pod rubriko »Javna naročila, razpisi,
zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta« ali pa jo zainteresirani izvajalci
prejmejo po elektronski pošti – zahtevek je potrebno
posredovati na naslov: branka.lazarevic@celje.si.
XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom:
dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo
zainteresirani pri Branki Lazarevič, na tel. 03/42-65-888
oziroma na elektronskem naslovu: branka.lazarevic@celje.si.
Mestna občina Celje
Ob-1164/18
Mestna občina Celje (MOC), Trg celjskih knezov 9,
3000 Celje, na podlagi določb 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), Uredbe o postopku, merilih in načinih
dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in
76/16 – odl. US), Odloka o proračunu Mestne občine
Celje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17) ter 10. in
32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 106/13 in 93/15) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov
v Mestni občini Celje, ki niso predmet drugih
financiranj iz proračuna Mestne občine Celje
ali proračuna Republike Slovenije za leto 2018
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Celje
(MOC), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet razpisa so prireditve, projekti in dogodki,
ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju. Obrav-
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navane bodo vloge za enkratne prireditve, dogodke in
projekte, ki se bodo izvajali in zaključili v letu 2018.
Med prireditve in dogodke sodijo organizacija prireditev, proslav, predstav, festivalov in drugih enkratnih
dogodkov, gostovanja doma in v tujini in podobno. Med
projekte sodijo zvočni in filmski zapisi ter prireditve, ki
se načrtujejo oziroma potekajo skozi daljše časovno
obdobje, vendar se začnejo in zaključijo v tekočem letu.
Tiskanje knjig, brošur, poročil, letopisov ipd., ni predmet
financiranja tega razpisa.
Prireditve, dogodki in projekti ne smejo biti predmet
drugih financiranj iz proračuna MOC ali proračuna Republike Slovenije ter pomenijo pomemben prispevek pri
zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti občine.
3. Pogoji in merila
Pogoji:
Prireditve, projekti in dogodki, ki bodo sofinancirani
skladno s tem razpisom, morajo zadostiti naslednjim
pogojem:
– morajo opazno prispevati k promociji in prepoznavnosti Celja in njegovih ustvarjalcev;
– morajo biti izvedeni na območju MOC ali pa morajo ustvarjalci izhajati iz MOC, če gre za projekt ali
prireditev, ki bo izvedena izven MOC;
– morajo biti odprti in dostopni širšemu krogu obiskovalcev;
– morajo imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
– morajo imeti prepoznavno vsebino in značaj;
– se bodo izvajali in zaključili v letu 2018.
Pravico do sofinanciranja največ dveh prireditev,
projektov ali dogodkov v letu 2018 imajo:
– zavodi in društva, ki z vpisom v konstitutivni register, ustrezno evidenco ali ustrezni razvid ali z zakonom
pridobijo status (lastnost) pravne osebe in imajo sedež
v Mestni občini Celje;
– samostojni podjetniki posamezniki s sedežem
v MOC (s.p.);
– avtorske skupine in samostojni kulturni delavci
s stalnim prebivališčem v MOC.
Prijavitelji, ki v okviru svoje dejavnosti delujejo in
poslujejo z različnimi pravno-organizacijskimi oblikami,
navedenimi v prejšnjem odstavku, lahko prijavijo največ
dve prireditvi, projekta ali dogodka, v kolikor je ustanovitelj oziroma družbenik pravne osebe oziroma nosilec
s.p.-ja oziroma član avtorske skupine oziroma samostojni kulturni delavec ista oseba v vseh teh pravno-organizacijskih oblikah. Javna podjetja, javni zavodi in družbe,
katerih ustanoviteljica je MOC, ne morejo kandidirati na
tem razpisu.
Prijavitelji prireditev, projektov in dogodkov, ki se
po vsebini uvrščajo na več razpisanih področij, lahko za
isti namen kandidirajo samo na enem od javnih razpisov
oziroma javnih pozivov MOC.
Merila:
– kakovost, preglednost in inovativnost prireditve,
projekta, dogodka,
– pomen prireditve, projekta, dogodka za promocijo
in prepoznavnost Celja in njegovih ustvarjalcev,
– preglednost, ekonomičnost in realnost finančne
konstrukcije,
– tradicionalnost prireditve, projekta, dogodka,
– usmerjenost v revitalizacijo javnih površin in vzpostavljanju novih prizorišč na območju starega mestnega
jedra Celja,
– udeležba na mednarodnih gostovanjih in festivalih (smiselno za področja umetnosti, športa, izobraževanja idr.),
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– sodelovanje s partnerskimi oziroma pobratenimi
mesti, s katerimi ima MOC podpisan sporazum,
– število realiziranih prireditev, projektov, dogodkov
v zadnjih treh letih,
– reference sodelujočih slovenskih in mednarodnih
ustvarjalcev na področju kulture oziroma smiselno za
vsa ostala področja družbenega delovanja (šport, izobraževanje ipd.),
– dosedanje delo in reference organizatorja.
Komisija lahko za dogodke, ki so izjemnega pomena za MOC, promocijo Celja, mednarodno prepoznavnost in razvoj mesta ter dogodke, ki vključujejo večje
število sodelujočih in so namenjeni širokemu krogu gledalcev oziroma obiskovalcev, doseženemu številu točk
po zgoraj navedenih kriterijih dodeli še dodatne točke.
Podrobnejši način ocenjevanja po navedenih kriterijih in določitev višine sofinanciranja so opredeljeni
v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani
MOC (http://moc.celje.si, zavihek Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni
natečaji za delovna mesta).
4. Okvirna višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega
razpisa znaša 38.000,00 EUR. Od tega: na prvem razpisnem roku (18. 4. 2018) največ do 19.000,00 EUR
in na drugem razpisnem roku (3. 9. 2018) največ do
19.000,00 EUR.
Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana
po izvedbi prijavljene prireditve, podpisani pogodbi in
po predložitvi popolnega končnega finančnega in vsebinskega poročila.
5. Vsebina prijave: prijavitelji morajo vložiti vlogo
v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
vključno z vsemi zahtevanimi prilogami oziroma dokazili,
ki so navedeni v njej. Prijavitelj mora uporabljati podatke
iz uradnih evidenc.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Vloge je mogoče oddati po pošti na naslov Mestna
občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali v glavni pisarni MOC na istem naslovu v času uradnih ur, in
sicer najkasneje do:
– 18. aprila 2018 za dogodke, prireditve in projekte,
ki so se oziroma se bodo izvedli in zaključili v obdobju
od 1. januarja do 30. junija 2018
– 3. septembra 2018 za dogodke, prireditve in projekte, ki se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. julija
do 31. decembra 2018.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici na
naslov Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9,
3000 Celje in z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na Javni
razpis za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje za leto 2018«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali
nepravilno opremljene vloge bodo kandidatom vrnjene
neodprte.
7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu
javnega razpisa
Komisija bo vloge, ki bodo prispele do roka, obravnavala v tednu po zaključku roka.
Odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
Če bo strokovna komisija ugotovila, da prijava ni
popolna, bo pisno pozvala prijavitelja, da vlogo v roku
5 dni od prejema dopolni. Če prijavitelj v določenem roku
vloge ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.
Izbranim prejemnikom sredstev se bo izdal sklep
o izboru in se jih hkrati pozvalo k podpisu pogodbe.
Če se prejemnik v roku 15 dni od prejema poziva nanj
ne odzove oziroma ne vrne podpisane pogodbe ali ne
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prevzame pošte, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vsi prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejemu odločitve o dodelitvi
sredstev.
Prijavitelj vloge lahko vloži na župana pritožbo
v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
prijavitelji. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 30 dni
s sklepom.
MOC bo z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo
o sofinanciranju v letu 2018, v kateri bodo opredeljeni
pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem
portalu MOC (moc.celje.si, zavihek Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni
natečaji za delovna mesta) in v Uradnem listu RS.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko dobijo v Kabinetu župana, pri Anici Šepetavc, tel. 03/42-65-878,
elektronski naslov: anica.sepetavc@celje.si.
Mestna občina Celje
Št. 603-1/2018

Ob-1165/18

Na podlagi določil 21. in 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS) (Uradni
list RS, št. 42/10), 11. člena 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),
Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje (Uradni list
RS, št. 13/16), Odloka o mladini v Mestni občini Celje
(Uradni list RS, št. 43/14) in Sklepa župana o začetku
postopka in o imenovanju razpisne komisije za izvedbo
Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje v letu
2018, št. 603-1/2018 z dne 15. 1. 2018, Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov
in programov za mlade v Mestni občini Celje
v letu 2018
1. Navedba sofinancerja: Mestna občina Celje, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje mladinskih programov in programov za
mlade s področja mladinskega sektorja v Mestni občini
Celje (v nadaljnjem besedilu: MOC) v letu 2018.
3. Vsebinski okvirji predlagateljev javnega razpisa
Na javni razpis (v nadaljnjem besedilu: JR) se lahko
prijavijo predlagatelji vsebin mladinskih programov in
programov za mlade na območju MOC, ki se nanašajo
na področje mladinskega sektorja:
– avtonomijo mladih in učenje za življenje,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje
kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti
mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko
sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– sistematično skrb pri nudenju podpore na področju izobraževanja, poklicnega usmerjanja in svetovanja
ter storitev za lažji prehod iz šole na trg dela,

– zdrav način življenja in preprečevanje različnih
oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje
ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev
v družbi.
Področja mladinskega sektorja se nanašajo na
naslednje aktivnosti:
– razvijanje samostojnega, aktivnega in kritičnega
odnosa mladih do družbene stvarnosti,
– preprečevanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih,
– izvajanje programov mladinskih centrov,
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko
delo,
– spodbujanje prostovoljnega dela,
– prehod mladih, tudi mladih s posebnimi potrebami, iz šole na trg dela,
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih,
– spodbujanje aktivnega preživljanja prostega
časa,
– spodbujanje in razvijanje raziskovalnega in
ustvarjalnega dela,
– zmanjševanje nasilja mladih in nad mladimi,
– spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja,
– ozaveščanje in sprejemanje drugačnosti,
– informiranje mladih in zmanjševanje odliva intelektualnega potenciala iz MOC,
– sodelovanje in aktivno participacijo mladih
v družbi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih,
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so
pomembne za delovanje in razvoj mladih,
– razvijanje interesnih oblik združevanja mladih,
– vključevanje mladih v nacionalne in mednarodne
projekte in
– organiziranje prireditev večjega obsega, namenjenih mladim.
Področja delovanja mladine morajo biti dostopna
vsem mladim, ne glede na njihov družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno
usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in politično
prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
4. Pogoji predlagateljev, ki jih morajo izpolnjevati
za prijavo na JR
Na JR se lahko prijavijo neprofitne organizacije,
zavodi, društva in zveze s sedežem ali dislocirano organizacijsko enoto na območju MOC, ki izvajajo svojo
dejavnost na področju mladinskega sektorja ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so ciljna skupina mladinskih programov in
programov za mlade »mladi«, to so mladostniki in
mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta,
– da se vsebina njihove vloge uvršča v vsebinske
okvirje določene s pravilnikom,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti, za
katero se prijavljajo,
– da svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in
imajo na tem območju sedež ali enoto,
– da cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička,
– da prijavijo program, ki je predmet JR,
– da odgovorijo na vsa vprašanja razpisne dokumentacije,
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– da je vsaj 90 % udeležencev progama s katerim
kandidirajo na JR mladih,
– da so programi po presoji razpisne komisije v javnem interesu MOC,
– da na področju mladinskega sektorja aktivno delujejo vsaj tri leta,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega programa,
– da se prijavljeni programi izvajajo za mladino, ki
živi, dela ali se izobražuje v MOC,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in programov za mlade, delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov ter
delež sredstev iz drugih virov,
– da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov za preteklo leto, v kolikor so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev ter redno izpolnjujejo
pogodbene obveznosti do MOC ter
– da izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom in določili javnega razpisa.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka se za leto
2018 določijo še naslednji dodatni pogoji:
– predlagatelji, ki so se prijavili na različne javne razpise MOC v letu 2017, morajo imeti v celoti izpolnjene svoje pogodbene obveznosti do MOC (velja
za predlagatelje, ki so bili prejemniki sredstev v letu
2017);
– prijavijo se lahko predlagatelji mladinskih programov in programov za mlade, ki se bodo izvajali na
območju MOC in so v interesu MOC.
Na JR se ne morejo prijaviti:
– predlagatelji, kot so npr.: Center za socialno varstvo, Nacionalni inštitut za javno zdravje, katerih ustanovitelj je država Republika Slovenija oziroma Vlada
Republike Slovenija ali MOC;
– predlagatelji z mladinskimi programi in programi
za mlade, ki se izvajajo v okviru rednega izobraževanja
v ustanovah, ki delujejo na področju osnovnošolskega,
srednješolskega in terciarnega izobraževanja;
– predlagatelji znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj;
– predlagatelji z mladinskim programom oziroma
programom za mlade, ki ima pretežno zabavno-družabni-turistični značaj;
– predlagatelji z mladinskim programom oziroma
programom za mlade, kot so gostovanja npr. glasbenih
skupin ipd. v Sloveniji ali v tujini;
– predlagatelji z mladinskim programom oziroma
programom za mlade, katerega namen je (samo)promocija društva (koledarji, razglednice ipd.).
Predlagatelji lahko oddajo vlogo za izvedbo samo
enega mladinskega programa oziroma programa za
mlade.
V kolikor predlagatelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj
navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.
5. Sofinanciranje oziroma ne sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov
in programov za mlade imajo neprofitne organizacije,
zavodi, društva in zveze s sedežem ali dislocirano organizacijsko enoto na območju MOC (dokazilo je najemna
pogodba), ki so nosilci mladinskih programov in programov za mlade, ki opravljajo javno koristno in neprofitno
dejavnost s področja mladinskega sektorja namenjeno
mladim in ki opravljajo svojo dejavnost, s katero se prijavljajo na predmeten razpis.

Št.

5 / 26. 1. 2018 /

Stran

Sredstva se lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki za
enake programe niso prejeli sredstev že na drugih javnih
razpisih MOC v letu 2018.
Na JR se ne morejo prijaviti pravne osebe in javni
zavodi, katerih ustanovitelj je MOC ter izvajalci mladinskih programov in programov za mlade, ki se financirajo
ali sofinancirajo za isti program iz kateregakoli drugega
JR lokalne skupnosti.
6. Pristojnost razpisne komisije: za izvedbo JR
v MOC v letu 2018 je imenovana razpisna komisija
s Sklepom župana o začetku postopka in o imenovanju razpisne komisije za izvedbo Javnega razpisa za
sofinanciranje mladinskih programov in programov za
mlade v Mestni občini Celje v letu 2018, št. 603-1/2018
z dne 15. 1. 2018 (v nadaljnjem besedilu: sklep župana).
Razpisna komisija opravlja svoje naloge v skladu z določili Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov
in programov za mlade v Mestni občini Celje (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) (Uradni list RS, št. 13/16) in
sklepa župana.
7. Merila za izbor mladinskih programov in programov za mlade: mladinski programi in programi za
mlade predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili,
ki so podrobneje opredeljena v pravilniku in v razpisni
dokumentaciji tega javnega razpisa. Merila, postavljena
za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.
8. Višina sredstev in obdobje za porabo dodeljenih
sredstev
Predvidena višina sredstev, ki je v proračunu
MOC za leto 2018 in namenjena za sofinanciranje
mladinskih programov in programov za mlade, znaša
28.100,00 EUR.
Višina sredstev, namenjena sofinanciranju posameznega mladinskega programa oziroma programa za
mlade, ki bo odgovarjal razpisnim pogojem, bo odvisna
od ocene programa glede na postavljena merila in kriterije za vrednotenje.
9. Rok izvedbe mladinskih programov in programov
za mlade: mladinski programi in programi za mlade, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedbeno
in finančno realizirani do 31. 12. 2018.
10. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno
v skladu z navodili za pripravo vloge in s pogoji, določenimi v javnem razpisu ter vsebovati vse podatke in priloge, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Tako izdelana
vloga bo obravnavana kot popolna. Predlagatelji, katerih
vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vlog.
V primeru umika, sprememb ali dopolnitev že oddane vloge, lahko ponudnik to stori na način, opredeljen
v navodilih predlagateljem za pripravo vlog.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko izvajalci s področja mladinskega sektorja dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne informacije o javnem razpisu: razpisna
dokumentacija bo zainteresiranim na voljo na spletni
strani MOC http://moc.celje.si/javna-narocila pod rubriko
»Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta« od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka na javni razpis. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo zainteresirani osebno
pri višji svetovalki Mariji Lokovšek na tel. 03/42-65-890
ali na tel. 03/42-65-860 (tajništvo Oddelka za družbene
dejavnosti MOC).
12. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: predlagatelji morajo oddati vloge izključno po pošti kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do
ponedeljka, 26. 2. 2018 (datum poštnega žiga s tem
datumom). Te vloge bodo štete kot pravočasne. Po
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tem roku prispele vloge bodo izločene kot prepozne in
neodprte vrnjene ponudniku. Tudi vloge, ki bodo oddane v glavni pisarni MOC, bodo izločene in ne bodo
uvrščene v nadaljnje postopke JR. Vloga mora v celoti
izpolnjevati zahteve po tem razpisu in razpisni dokumentaciji ter pravilniku.
13. Priprava in način pošiljanja vloge na
MOC: predlagatelji morajo pripraviti vlogo v skladu z Navodili za pripravo vloge (v nadaljnjem besedilu: navodilo) v razpisni dokumentaciji in predložiti vse zahtevane
razpisne obrazce in dokumente. Vloga mora biti oddana
v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna
občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom v spodnjem levem
kotu: »Ne odpiraj – mladinski program oziroma program
za mlade v letu 2018«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti obvezno naveden polni naziv in naslov predlagatelja.
14. Odpiranje vlog
Razpisna komisija opravi odpiranje vlog v roku 8 dni
po preteku prijavnega roka. Odpiranje vlog ni javno. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so prispele.
Odpirajo se le tiste vloge, ki so prispele pravočasno –
v razpisanem roku, v pravilno izpolnjenih in označenih
kuvertah. Na odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja
popolnost vlog. Vloge, ki so oddane prepozno, nepravilno naslovljene ali so posredovane v nepravilno označenih kuvertah, razpisna komisija izloči iz nadaljnjega
postopka. Prav tako se iz nadaljnjega postopka izločijo
vloge, ki niso pripravljene na predpisanih obrazcih oziroma ne izpolnjujejo osnovnih pogojev JR.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naziv JR,
– naslov in čas odpiranja vlog,
– navedbo članov razpisne komisije,
– seznam obravnavanih vlog po vrstnem redu prispetja,
– ugotovitve o popolnosti vlog ter
– pripombe članov razpisne komisije in sprejete
sklepe.
Zapisnik o odpiranju vlog potrdijo člani razpisne
komisije s svojim podpisom.
15. Dopolnjevanje vlog: vloga, ki je bila v predpisanem roku oddana kot nepopolna, se mora dopolniti
v roku 8 dni od prejema pisnega poziva za dopolnitev.
Nepopolnih vlog razpisna komisija po preteku tega roka
ne obravnava in se jih s sklepom zavrže.
16. Pregled in ocena popolnih vlog: razpisna komisija opravi pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi
meril in kriterijev za vrednotenje. Na tej podlagi pripravi predlog sofinanciranja.
17. Sklepi in pogodbe o sofinanciranju: na podlagi predloga razpisne komisije bo izdan sklep o izbiri.
Na podlagi sklepa o izbiri se izda vsakemu prijavitelju
odločba, v kateri se določi upravičenost do pridobitve
finančnih sredstev in pogodba o sofinanciranju.
18. Ostali postopki v zvezi z javnim razpisom: postopki v zvezi z javnim razpisom, ki niso navedeni v tej
objavi, so opredeljeni v pravilniku in razpisni dokumentaciji.
Mestna občina Celje
Ob-1166/18
Na osnovi Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 28/2017) in
Pravilnika o sofinanciranju letnih programov veteranskih
in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 20/2012 in 22/2016; v nadaljevanju:

pravilnik) objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje
javni razpis
za izbiro letnih programov veteranskih
in častniških organizacij ter projektov gasilskih
organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih bo v letu
2018 sofinancirala Mestna občina Velenje
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih
programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih
bodo izvajalci realizirali v letu 2018.
Mestna občina Velenje bo sofinancirala letne programe veteranskih in častniških organizacij ter projekte
gasilskih organizacij, ki ne predstavljajo izvajanja obvezne lokalne javne gasilske službe.
Med upravičene stroške letnih programov in projektov ne štejejo:
– plače in drugi prejemki v zvezi z delom,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu
ali upravljanju,
– materialni stroški, potrebni za delovanje prijavitelja (stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja ipd.).
II. Razpisna področja:
Področje 1: Letni programi veteranskih in častniških
organizacij
Na razpis se lahko prijavijo veteranske organizacije (društva, zveze društev, združenja), ustanovljene
na osnovi Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS,
št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1,
101/06 – Odl. US, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11,
40/12 – ZUJF, 32/14, 69/15 in 96/15 – ZIPRS1617) ter
častniške organizacije (društva, zveze, združenja), ki
združujejo častnike in podčastnike, kot jih opredeljuje
Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 138/04 – Skl. US, 53/05 – Skl. US
in 96/12 – ZPIZ-2 in 95/15).
Sofinancirajo se naslednje vsebine letnih programov veteranskih in častniških organizacij:
1. organizacija prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske slovesnosti);
2. organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice ipd.), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb;
3. skrb za spomenike in spominska obeležja;
4. izdajanje monografij in spominskih publikacij;
5. postavljanje in oblikovanje spominskih razstav;
6. obveščanje in svetovanje svojim članom;
7. obujanje in negovanje tradicij;
8. spodbujanje k strpnosti in nenasilju;
9. kulturno izražanje in kreativnost.
Področje 2: Projekti gasilskih organizacij
Na razpis se lahko prijavijo gasilske organizacije,
ustanovljene na osnovi Zakona o gasilstvu (Uradni list
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo).
Sofinancirajo se naslednje vsebine projektov gasilskih organizacij:
1. organizacija prireditev občinskega pomena;
2. organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice ipd.), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb;
3. izdajanje monografij in spominskih publikacij ter
preventivnega gradiva;
4. postavljanje in oblikovanje spominskih razstav;
5. obujanje in negovanje tradicije;
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6. spodbujanje dela z mladimi in upokojenci.
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– delujejo najmanj dve leti,
– imajo sedež ali podružnico na območju Mestne
občine Velenje, oziroma ne glede na sedež, če je letni
program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
Mestne občine Velenje,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in pobirajo
članarino,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri
so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo letnega
programa ali projekta,
– svojo dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene
obveznosti do Mestne občine Velenje, če te obstajajo
ali so obstajale.
III. Vsebina, način in rok oddaje prijav:
Prijava mora zajemati:
A) za razpisno področje 1:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. program dela za leto 2018,
c. parafiran vzorec pogodbe.
B) za razpisno področje 2:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. parafiran vzorec pogodbe.
Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in
žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega pooblaščena oseba.
Prijavitelji morajo vloge oddati do 6. marca 2018 do
10. ure, na naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna
pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti poslane v zaprtih kuvertah in
opremljene z oznako:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – letni programi
veterani/častniki 2018« oziroma
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – gasilski projekti 2018«.
Na kuverti mora prijavitelj zapisati svoj naslov oziroma sedež.
Vsak prijavitelj za razpisno področje 1 lahko odda le
eno vlogo, vsak prijavitelj za razpisno področje 2 lahko
odda največ dve vlogi ločeno za vsak projekt.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki
ne bodo oddane pravočasno in ki jih ne bodo podale
upravičene osebe, ne bodo obravnavane.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa.
IV. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opravila 7. marca 2018 ob 10.30, v sejni sobi Urada za razvoj
in investicije, 3. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov
trg 1, Velenje. Odpiranje prejetih vlog je javno.
V. Merila za ocenjevanje in vrednotenje vlog:
Razpisno področje 1: Letni programi vlagateljev
veteranskih in častniških organizacij:
a) Ocena letnega programa glede na
vsebino, določeno s 4. členom pravilnika:
1) organizacija prireditev občinskega
pomena (proslave, žalne/spominske
slovesnosti)
2) organizacija ali soorganizacija
družabnih in drugih oblik društvenih
dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja,
obletnice ipd.)
3) redna skrb za spomenike in spominska
obeležja

0–27 točk
3 točke

3 točke
3 točke
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4) izdajanje monografij in spominskih
publikacij, vsaj 1 na leto
5) postavljanje in oblikovanje spominskih
razstav, vsaj 1 na leto
6) informiranje in svetovanje svojim
članom
7) obujanje in negovanje tradicij
8) spodbujanje k strpnosti in nenasilju
9) kulturno izražanje in kreativnost
b) Številčnost članov – občanov v društvu
s plačano članarino
1) do 50 članov iz Mestne občine Velenje
2) od 51 in do 100 članov iz Mestne
občine Velenje
3) od 101 in nad 100 članov iz Mestne
občine Velenje
c) Sodelovanje v akcijah, dogodkih,
projektih, ki jih je organizirala Mestna
občina Velenje (preteklo leto)
1) ni bilo sodelovanja
2) je bilo sodelovanje v 1–3 aktivnostih
3) je bilo sodelovanja v 4 ali več
aktivnostih
d) Delež lastnih sredstev za izvedbo letnih
programov
1) do 40 %
2) od 41 % do 80 %
3) nad 81 %

Stran

3 točke
3 točke
3 točke
3 točke
3 točke
3 točke
0–10 točk
3 točke
6 točk
10 točk
0–5 točk
0 točk
3 točke
5 točk
0–10 točk
1 točka
5 točk
10 točk

Točke posameznih meril se seštevajo. Največje
skupno število točk je 52.
Razpisno področje 2: Projekti vlagateljev gasilskih
organizacij:
a) Ocena projekta glede na vsebino,
določeno s 5. členom pravilnika
0–15 točk
1) organizacija prireditev občinskega
pomena
3 točke
2) organizacija ali soorganizacija
družabnih in drugih oblik društvenih
dejavnosti (pohodi, srečanja, športna
tekmovanja ipd.)
3 točke
3) izdajanje monografij in spominskih
publikacij, izdajanje preventivnega gradiva
3 točke
4) postavljanje in oblikovanje spominskih
razstav o gasilstvu
3 točke
5) obujanje in negovanje tradicij gasilstva
3 točke
b) Številčnost članov – občanov v društvu
s plačano članarino
0–10 točk
1) do 50 članov iz Mestne občine Velenje
3 točke
2) od 51 in do 100 članov iz Mestne
občine Velenje
6 točk
3) nad 100 članov iz Mestne občine
Velenje
10 točk
c) Sodelovanje v akcijah, dogodkih,
projektih, ki jih je organizirala Mestna
občina Velenje (preteklo leto)
0–5 točk
1) ni bilo sodelovanja
0 točk
2) je bilo sodelovanje v 1–3 aktivnostih
3 točke
3) je bilo sodelovanja v 4 ali več
aktivnostih
5 točk
d) Delež lastnih sredstev za izvedbo
projekta
0–10 točk
1) do 40 %
1 točka
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2) od 41 % do 80 %
3) nad 81 %
e) Pomen projekta za mladino
1) je v celoti namenjen mladim
2) je delno namenjen mladim
f) Pomen projekta za starejše
1) je v celoti namenjen starejšim
2) je delno namenjen starejšim
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5 točk
10 točk
0–10 točk
10 točk
5 točk
0–10 točk
10 točk
5 točk

Točke posameznih meril se seštevajo. Največje
skupno število točk je 50.
VI. Okvirna višina razpisanih sredstev
Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini:
– za razpisno področje 1 (letni programi veteranskih
in častniških organizacij): 7.000,00 €
– za razpisno področje 2 (projekti gasilskih organizacij): 4.000,00 €
VII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe ali
projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu
2018. Izjema velja samo za projekte, ki bodo izvedeni
v mesecu decembru 2018. Mestna občina Velenje bo
z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju programa ali projekta v letu 2018.
VIII. Postopek
Župan izda sklepe o izbiri prejemnikov sredstev na
podlagi predloga komisije.
Upravičenec lahko vloži na Mestno občino Velenje
pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi upravičenci.
Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti pritožbene
razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloči župan
v roku 15 delovnih dni s sklepom.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija zajema:
– Besedilo razpisa
– Prijavni obrazec 1 – letni programi
– Prijavni obrazec 2 – gasilski projekti
– Pravilnik
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi/javne-objave ali pa
jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan
na naslovu: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna
(kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na
tel. 03/89-61-868 ali 041/793-645 (Andrej Rupreht), ali
po elektronski pošti: andrej.rupreht@velenje.si.
Mestna občina Velenje
Št. 139-1/2017-5
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Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 6. člena Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12,
2/16 in 77/16), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih
organizacij v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018
I. Predmet javnega razpisa
V letu 2018 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali programi veteranskih organizacij, ki vključujejo

naslednje vsebine s področja delovanja veteranskih organizacij: domoljubno vzgojo in ozaveščanje ter ohranjanje zgodovinskega izročila, obujanje in negovanje
tradicij, spodbujanje k strpnosti in nenasilju, kulturno
izražanje in kreativnost, informiranje in svetovanje svojim članom, aktivno in kvalitetno preživljanje prostega
časa, skrb za spomenike in organizacijo (soorganizacijo)
množičnih prireditev kot na primer pohodi, tekmovanja,
srečanja, proslave in drugo.
Program predstavlja dejavnost prijavitelja, ki se izvaja preko celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje
in časovno zaporedje aktivnosti.
Ne sofinancira se: programov, ki so profitnega značaja, programov, ki jih prijavitelji prijavijo tudi na druge
razpise mestne občine, programov, ki so financirani iz
drugih sredstev mestne občine.
II. Višina razpisanih sredstev: predvidena višina
razpisanih proračunskih sredstev je 15.000,00 EUR.
III. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2018, v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna.
IV. Upravičenci: za upravičence po tem odloku se
štejejo veteranske organizacije, njihova združenja in
zveze, ki imajo lastnost pravne osebe.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati
vse naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Mestne občine Nova
Gorica ali skladno s statutom oziroma temeljnim aktom
upravičenca ustanovljeno podružnico (poimenovano
enota, odbor, območno ali pokrajinsko združenje ali
drugače), ki ni pravna oseba,
– so registrirani za izvajanje programov na področju
veteranskih dejavnosti oziroma jih imajo opredeljene
v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
– a) upravičenci s sedežem v mestni občini: na dan
objave javnega razpisa so v registru društev vpisani
najmanj eno leto
b) upravičenci, ki imajo v mestni občini podružnico: na dan objave javnega razpisa je podružnica ustanovljena in aktivno deluje najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in pobirajo članarino za svoje člane,
– a) upravičenci s sedežev v mestni občini: na dan
objave javnega razpisa imajo najmanj 20 % članstva
s stalnim bivališčem v mestni občini
b) upravičenci, ki imajo v mestni občini podružnico:
na dan objave javnega razpisa ima podružnica najmanj
50 % članov s stalnim prebivališčem v mestni občini,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje programa,
– program se izvaja na območju mestne občine,
razen ko zaradi organizacijskih ali geografskih okoliščin
oziroma zgodovinskih dogodkov to ni mogoče,
– imajo zagotovljena lastna sredstva oziroma soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti prijavljenega programa, s tem, da se med lastna
sredstva šteje tudi prostovoljno delo članov, katerega
vrednost se, skladno s predpisi, ki urejajo prostovoljstvo,
definira ob posameznem razpisu,
– program je neprofitne narave (višina prihodkov ne
sme biti višja od višine odhodkov),
– vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– da so predvideli, da bodo vsa sredstva, pridobljena na javnem razpisu porabili za kritje materialnih stroškov programa,
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– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav na javni razpis,
– so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene
obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju programov veteranskih organizacij iz
preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene
dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti
iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne
izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju
in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno
s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in
o varstvu osebnih podatkov.
VI. Merila in kriteriji za vrednotenje prijavljenih programov
Programi prijaviteljev se bodo ocenjevali v skladu
z naslednjimi merili:
1. % članov s stalnim bivališčem v mestni občini
do 20 točk.
2. Kvaliteta in obseg programa skupaj do 165 točk.
3. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija
do 30 točk.
4. (So)organizacija množičnih prireditev do 30 točk.
5. Status društva, ki deluje v javnem interesu 5 točk.
Podrobnejša razdelitev meril je razvidna v razpisni
dokumentaciji, ki je sestavni del razpisa.
VII. Način točkovanja: programi, prispeli na razpis,
se na podlagi meril ovrednotijo s točkami. Najvišje možno število točk je 250. Končno število točk za posamezni program je vsota ocen, ki jih dodeli programu pristojni organ ter povprečja ocen, ki jih dodelijo programu
posamezni člani komisije. Sofinancirajo se tisti programi
prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja na podlagi meril
prejmejo skupno najmanj 125 točk od 250 točk. Programi, ki ne dosežejo 125 točk ne bodo sofinancirani. Formula za izračun sofinanciranja posameznega programa
je navedena v razpisni dokumentaciji.
VIII. Prijava na razpis
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije
in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si
pod rubriko Javni razpisi, ki jo prijavitelji lahko dvignejo
tudi v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 8. do
14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka
za družbene dejavnosti (III. nadstropje/soba 27).
IX. Rok za prijavo
Prijavo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti kot priporočeno pošiljko na naslov Mestna
občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 36/I Mestne občine Nova Gorica, z oznako »Javni razpis Sofinanciranje programov veteranskih organizacij – Ne odpiraj«. Rok za prijavo na razpis je do vključno 23. 2. 2018.
Za pravočasno se šteje prijava, ki je do izteka
roka, to je do vključno 23. 2. 2018, oddana na naslov
naročnika (vložena v sprejemni pisarni naročnika soba
št. 36 /1) ali poslana priporočeno po pošti na naslov
naročnika. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno
ime in naslov prijavitelja. V primeru dopolnjevanja vloge
je potrebno poleg oznake javnega razpisa navesti tudi:
Dopolnitev. Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do
izteka roka za prijavo.
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Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo odprla komisija v roku 5 delovnih dni od izteka roka za prijavo na
razpis. Vse vloge, prispele po roku za prijavo, bodo
s sklepom zavržene. Prijavitelji bodo o sofinanciranju
programa pisno obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog. Mestna občina Nova Gorica bo v skladu
z Odlokom o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica in spremembami
odloka izdala posameznemu prijavitelju na javni razpis
odločbo v upravnem postopku. Po dokončnosti odločbe
sklene Mestna občina Nova Gorica s prijaviteljem pogodbo v skladu z določili 21. člena odloka. V letu 2018
bo mestna občina odobrena sredstva za sofinanciranje
programov nakazovala skladno z veljavnimi predpisi
o izvrševanju proračuna. Podrobnejša določila o načinu
nakazovanja sredstev in predložitvi dokazil o realizaciji
programa in plačilu stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.
Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za
družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na
tel. 05/33-50-166 (Tamara Simčič).
Mestna občina Nova Gorica
Ob-1169/18
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 11. člena Odloka
o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in
projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 108/12, 90/13, 2/16, 6/17 in 80/17), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje otroških in mladinskih
programov in projektov v Mestni občini Nova
Gorica v letu 2018
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov iz sredstev
proračuna Mestne občine Nova Gorica na področju:
– otroških dejavnosti, ki vključujejo programe in
projekte izvajalcev, namenjenih otrokom do vključno
14 leta starosti s področij: vzpodbujanja in razvijanja
raziskovalnega in ustvarjalnega dela, dejavnosti med
šolskimi počitnicami, preventivnih aktivnosti s področja
vzgoje, zmanjševanja nasilja med in nad otroki, dvigovanja kakovosti življenja otrok, kakovostnega preživljanja
prostega časa, neformalnega učenja, izobraževanja in
usposabljanja, mobilnosti, sodelovanja in aktivne participacije otrok v družbi, spodbujanja javnega dialoga
o družbenih vprašanjih.
– mladinskih dejavnosti, ki vključujejo programe in
projekte izvajalcev, namenjenih mladim v starosti od
15 do 29 let s področij: neformalnega učenja, usposabljanja ter večanja kompetenc mladih, prostovoljnega
mladinskega dela in solidarnosti, medgeneracijskega
sodelovanja mladih, raziskovalnega dela mladih, sodelovanja mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi,
spodbujanja ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih, preprečevanja nasilja med mladimi in nad mladimi, mobilnosti, sodelovanja in aktivne participacije mladih v družbi,
spodbujanja javnega dialoga o družbenih vprašanjih,
razvoja interesnih oblik združevanja mladih, aktualne
mladinske iniciative, kreativnega preživljanja prostega
časa, informacijske dejavnosti.
Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en otroški in
mladinski program ali največ dva otroška in mladinska
projekta.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko
zaključeno enoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim
zaporedjem in trajanjem izvedbe.
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Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se
izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota
posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključene samostojne enote.
2. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa,
je 57.000 €.
Programi oziroma projekti morajo biti realizirani
v letu 2018.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2018, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Namen javnega razpisa je spodbujanje otroških in
mladinskih dejavnosti na območju Mestne občine Nova
Gorica in zagotavljanje finančne podpore otroškim in
mladinskim programom in projektom za opravljanje in
razvoj dejavnosti.
3. Mestna občina ne sofinancira: otroških in mladinskih programov in projektov profitnega značaja, odhodkov za plače prijaviteljev, formalnega izobraževanja
(redno in izredno) na vseh stopnjah, vlaganja v nakup
oziroma vzdrževanje nepremičnin in opreme, turističnih potovanj, turističnih izletov in turističnih letovanj,
športnih tekmovanj in športnih programov, vključevanja
odvisnikov in drugih zasvojencev v skupnosti za zdravljenje odvisnosti, programov in projektov, ki predstavljajo redne predšolske, šolske oziroma študijske programe
in projekte.
4. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci otroških in
mladinskih programov in projektov, katerih delovanje
ni financirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma
drugih proračunskih postavk:
a) za otroške programe in projekte:
– društva in zveze društev,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je mestna občina.
b) za mladinske programe in projekte:
– mladinske organizacije,
– organizacije za mlade,
– študentske organizacije,
– društva in zveze društev,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov.
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo subjekti
po Zakonu o gospodarskih družbah.
5. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati
naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini oziroma izpostavo ali
enoto v kateri je najmanj 90 % otrok in mladostnikov iz
mestne občine,
– so registrirani za izvajanje programov in projektov
na področju otroških in mladinskih dejavnosti oziroma
imajo izvajanje otroških in mladinskih dejavnosti kot eno
izmed dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu
oziroma statutu, ter jo med letom tudi dejansko izvajajo,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo
najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo
programa oziroma projekta,
– niso na drugih javnih razpisih mestne občine oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine
pridobili sredstva za isti program oziroma projekt,
– program ali projekt je neprofitne narave (višina
prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; priznani
odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti
prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva
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se šteje tudi prostovoljno delo; vrednost prostovoljnega
dela se definira ob vsakoletnem razpisu),
– program ali projekt mora biti pretežno izveden na
območju mestne občine,
– vsebina programa ali projekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do
mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju
otroških in mladinskih programov in projektov iz preteklih
let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore
o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom
tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih
dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju
in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno
s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in
o varstvu osebnih podatkov.
6. Izbrani programi in projekti bodo sofinancirani
na podlagi meril in kriterijev za izbor programov in projektov, določenih v Odloku o sofinanciranju otroških in
mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova
Gorica, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, upoštevaje razpisana sredstva.
Ocenjevanje otroških in mladinskih programov in
projektov poteka v dveh fazah (1. in 2. krog ocenjevanja)
Komisija v 1. krogu oceni programe in projekte na
podlagi naslednjih meril: utemeljenost in pomen programa/projekta (do 40 točk); kakovost predstavitve programa/projekta: program/projekt ima razviden časovni plan,
izvajanje in pričakovani učinki so preverljivi in merljivi
(do 10 točk); program/projekt pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti otroške in mladinske ponudbe
v mestni občini (do 10 točk); inovativnost programa/projekta (do 5 točk); smotrnost izvedbe programa/projekta
z vidika razvoja dejavnosti otrok in mladih v mestni
občini (do 5 točk); dostopnost programa/projekta prebivalcem in obiskovalcem mestne občine: dostopnost
informacij in obveščanje javnosti, fizična dostopnost,
cenovna dostopnost (do 10 točk).
Pristojni organ v 1. krogu oceni programe in projekte na podlagi naslednjih meril: delež lastnih sredstev
prijavitelja (do 20 točk).
V 2. krog ocenjevanja se uvrstijo tisti program oziroma projekti prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja iz
1. kroga prejmejo skupno najmanj 50 točk od možnih
100 točk.
Komisija v 2. krogu oceni programe in projekte
na podlagi vsebinskega vrednotenja programa oziroma
projekta (do 120 točk) in finančnega vrednotenja programa oziroma projekta (do 30 točk).
V letu 2018 bo mestna občina odobrena sredstva za sofinanciranje programa/projekta nakazovala
skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.
Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev
in predložitvi dokazil o realizaciji posameznega programa oziroma projekta in plačilu stroškov se določijo
v razpisni dokumentaciji.
7. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma
dokazila, ki so navedene v razpisnem obrazcu. V kolikor
prijavitelj prijavlja dva projekta, mora za vsak posamični
projekt izpolniti ločen obrazec, priloge oziroma dokazila
pa vložiti v enem izvodu za oba prijavljena projekta.
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Razpisna dokumentacija je od dneva objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko Javni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo
v času uradnih ur v tajništvu Oddelka za družbene
dejavnosti (soba III/27). Dodatne informacije v zvezi
z razpisom lahko dobijo na tel. 05/335-03-53 (mag. Robert Cencič).
8. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 36/I Mestne občine Nova Gorica z oznako
»Javni razpis – OMD 2018 – Ne odpiraj«, do vključno
26. 2. 2018 do 10. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka
roka 26. 2. 2018 do 10. ure, prispe na naslov naročnika
ali je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 36/I).
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni
razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega
roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava
nanaša (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda
»Dopolnitev«),
– naziv in naslov prijavitelja.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno odpremljene in označene vloge. Vse vloge, prispele po
roku in nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz
nadaljnjega postopka in vrnjene pošiljatelju.
Nepravočasne vloge in vloge, ki niso predložene na obrazcih razpisne dokumentacije, pristojni organ
s sklepom zavrže, formalno nepopolne vloge pa mora
prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori,
pristojni organ s sklepom vlogo zavrže.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti izpolnjen prijavni obrazec in obvezna dokazila – priloge,
ki jih določa razpisna dokumentacija
9. Postopek dodeljevanja sredstev vodi Oddelek
za družbene dejavnosti, posamezne naloge v postopku
in ocenjevanje prijavljenih otroških in mladinskih programov in projektov pa opravlja petčlanska strokovna
komisija za oceno otroških in mladinskih programov in
projektov v mestni občini, imenovana s strani župana.
10. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 26. 2.
2018, v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
11. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju pisno
obveščeni v roku do 60 dni od dneva odpiranja vlog.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 330-2/2015-79

Ob-1184/18

Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi
Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto
2018 (Uradni list RS, št. 2/17) in na podlagi 24. člena
Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 70/15 in 27/17, v nadaljevanju: odlok)
javni razpis
za dodeljevanje pomoči za izvedbo ukrepov
v kmetijstvu in na podeželju v Mestni občini
Nova Gorica za leto 2018 (v nadaljevanju: razpis)
1. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
2. Predmet razpisa: predmet tega razpisa je sofinanciranje ukrepov osnovne (skupinske izjeme) in dopolnilnih dejavnosti (de minimis) na kmetijskih gospodarstvih v skladu z določili odloka. Ukrepi, ki so predmet
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sofinanciranja, so natančneje opredeljeni v točki 15 tega
razpisa.
3. Namen razpisa je za ukrepe iz točke:
– 15.1. – skupinske izjeme: izboljšanje splošne
učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti
z zmanjševanjem stroškov proizvodnje in preusmeritvijo
proizvodnje, izboljšanje naravnega okolja, higienskih
razmer ali standardov za dobrobit živali, vzpostavljanje
in izboljšanje infrastrukture;
– 15.2. – de minimis: prispevati k ustvarjanju pogojev in možnosti za nova delovna mesta in realizacijo
poslovnih idej, povečati pestrost ponudbe na kmetijah,
izboljšati tržne pogoje kmetijskih gospodarstev z dopolnilnimi dejavnostmi in ohraniti dejavnost transporta in
transportne mreže v odročnih krajih.
4. Upravičenci ter splošni pogoji za sofinanciranje:
4.1. Upravičenci do sredstev so:
Upravičenci so podrobneje določeni pri posameznih
ukrepih iz točke 15 tega razpisa ter v pogojih in merilih
za dodelitev sredstev (točka 16. tega razpisa).
4.1.1. Do pomoči po Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014 (skupinske izjeme) so upravičene pravne
in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna
in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski
proizvodnji oziroma, v primerih ukrepov po členih 21 in
24 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Vsi upravičenci morajo imeti sedež oziroma
stalno prebivališče in kmetijske površine na območju
občine ali se njihova investicija oziroma dejavnost izvaja
na območju občine.
Do pomoči po tem odloku za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni sub
jekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo
z notranjim trgom.
– podjetja v težavah.
4.1.2. Do pomoči po Uredbi Komisije (EU)
št. 1407/2013 (de minimis) so upravičene:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem
za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih
ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU)
št. 1407/2013, imajo sedež oziroma stalno prebivališče
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register
kmetijskih gospodarstev in, ki ima sedež ter kmetijske
površine na območju občine;
– pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa s sedežem
na območju občine;
– imajo poravnane zapadle obveznosti do občine iz
katerega koli naslova.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila
»de minimis«, ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine
ali Unije.
Pomoč po pravilu de minimis ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
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– pogojena s prednostno rabo domačih pro
izvodov pred uvoženimi;
– dodeljena mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni
list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni
poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj
s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega
kapitala družbe;
– dodeljena subjektom, ki nimajo poravnanih obveznosti do občine, iz katerega koli naslova, ne izplačuje
plač / socialnih prispevkov in je davčni dolžnik.
Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
4.2. Splošni pogoji za sofinanciranje:
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal
neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.
Do sredstev niso upravičeni prijavitelji v primerih iz
drugega odstavka 41. člena odloka.
Za odobritev pomoči mora znesek upravičenih stroškov prijavljenega programa ali investicije znašati vsaj
1000 EUR (brez vključenega DDV). Pri odobritvi sredstev se bodo upoštevali samo tisti predračuni, računi ali
pogodbe, katerih vrednost bo najmanj 100 EUR (brez
vključenega DDV).
Pomoč posameznemu upravičencu, katere znesek
bi bil nižji od 50,00 evrov, se ne dodeli.
Stroški, ki se dokazujejo s predračuni, računi ali
pogodbami niso upravičen strošek, če so izdani oziroma
sklenjeni med:
– krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama, ki živijo v zunajzakonski skupnosti
ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi
(so)lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je (so)lastnik gospodarske
družbe in to gospodarsko družbo.
Prijavljeno investicijo, sofinancirano po tem razpisu, mora upravičenec ohraniti vsaj pet let po dodelitvi
sredstev.
Drugi pogoji sofinanciranja so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke 15 tega razpisa ter
v pogojih in merilih za dodelitev sredstev (točka 16 tega
razpisa).
4.2.1 Pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014
(skupinske izjeme)
Splošni pogoji za dodelitev sredstev so določeni
v tem poglavju, podrobnejši pogoji pa pri posameznem
ukrepu v 15.1. točki tega razpisa.
Pomoči iz točke 15.1. razpisa se ne uporablja za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo
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in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
Za ukrepe državnih pomoči se pomoč lahko dodeli,
če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni
učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom
izvajanja projekta ali dejavnosti.
Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v točkah 15.1. tega razpisa.
Pomoč se lahko kumulira z vsako drugo državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis
v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako
kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014.
4.2.2 Pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013
(de minimis)
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se
s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi
št. 360/2012.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma
100.000 EUR).
5. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna
višina
razpoložljivih
sredstev
je
130.000 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 1102/9005 Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva. Od tega je predvideno
za ukrepe iz:
točke 15.1 skupaj 50.000 EUR;
točke 15.2 razen ukrepa 15.2.3: 65.000 EUR
točke 15.2.3: skupaj 15.000 EUR.
Sredstva za programe in investicije na področju
kmetijstva in podeželja se dodeljujejo kot nepovratna
sredstva v obliki dotacij.
6. Višina odobrenih sredstev
Maksimalna intenzivnost odobrenih pomoči je navedena pri posameznem ukrepu iz točke 15.
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno
vrednost investicije oziroma programa, kot najvišja
vrednost posamezne investicije oziroma programa upošteva vrednost 21.000 EUR (brez vključenega DDV).
Skupna vrednost pomoči posameznemu kmetijskemu
gospodarstvu ne sme presegati 15.000 EUR letno za
vse ukrepe po tem razpisu.
Višina pomoči, ki se dodeli upravičencem, se določi
na podlagi določil odloka, tega razpisa, glede na višino
vseh zaprošenih sredstev in glede na višino razpoložljivih sredstev.
Pri ukrepu 15.2.3 se upravičencem lahko dodelijo
sredstva v višini 100 % upravičenih stroškov brez DDV
(oziroma največ 15.000,00 EUR).
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7. Izguba pravice do izplačila sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do izplačila odobrenih
sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, v kolikor v roku iz 8. točke tega razpisa ne realizira oziroma ne realizira v celoti investicije oziroma
programa, za katerega so mu bila z odločbo sredstva
odobrena.
Upravičencu, pri katerem se po izdaji odločbe oziroma po izplačilu ugotovi, da je navajal neresnične podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva odobrena,
da je dodeljena sredstva delno ali v celoti porabil nenamensko ali v drugih primerih, določenih s pogodbo se
sredstev ne nakaže oziroma jih je upravičenec dolžan
skupaj z obrestmi vrniti v občinski proračun. V tem primeru prejemnik ne more pridobiti sredstev na podlagi
tega odloka na naslednjih javnih razpisih v obdobju
petih let. Zoper njega se ukrepa v skladu z veljavno
zakonodajo.
Nerazdeljena sredstva se lahko dodelijo v skladu
z drugim in tretjim odstavkom 38. člena odloka.
8. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena sredstva iz
tega razpisa, je proračunsko leto 2018. Sredstva na
podlagi tega razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim
programom in investicijam, ki bodo realizirana v času:
– za ukrepe po skupinskih izjemah (točka 15.1. razpisa) od izdaje odločbe do vključno 4. 7. 2018;
– za ukrepe de minimis (točka 15.2. razpisa) od
vključno 1. 9. 2017 do vključno 31. 8. 2018.
9. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je:
– za ukrepe po skupinskih izjemah (točka 15.1. razpisa) do vključno 30. 3. 2018 do 14. ure;
– za ukrepe de minimis (točka 15.2. razpisa) do
vključno 5. 9. 2018 do 12. ure.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo:
– za ukrepe po skupinskih izjemah (točka 15.1 razpisa) najkasneje do 30. 3. 2018 do 14. ure prispele po
pošti oziroma bodo osebno oddane na naslov Mestna
občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (soba 36, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo
s sklepom zavržene.
– za ukrepe de minimis (točka 15.2 razpisa) najkasneje do 5. 9. 2018 do 12. ure prispele po pošti oziroma bodo osebno oddane na naslov: Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(soba 36, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
10. Organ, pri katerem se vložijo vloge na razpis:
vloge se osebno oddajo ali pošljejo po pošti na naslov
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, soba 36/I.
11. Priprava vlog
Prijavitelji se na razpis prijavijo z vlogo, ki jo lahko
podajo izključno na obrazcih razpisne dokumentacije.
Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva vpogled v originale prilog in
dokazil. Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva tudi,
da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Vloga mora vsebovati vse
v razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane priloge in
dokazila ter mora biti dostavljena do roka, določenega
v 9. točki tega razpisa.
Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti kuverti,
na njeno sprednjo stran pa nalepi obrazec »ovojnica
ponudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
V obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.
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12. Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in bo potekalo

– ukrepe iz skupinskih izjem po točki 15.1 dne 3. 4.
2018 ob 13. uri v prostorih Mestne občine Nova Gorica;
– ukrepe pomoči de minimis po točki 15.2 dne 5. 9.
2018 ob 13. uri v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
Prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne, se
v roku petih delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozove, naj vloge dopolnijo.
Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije in vloge, ki ne bodo dopolnjenje v roku, s sklepom zavrže organ občinske uprave,
pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni organ).
13. Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 60 dneh po poteku rokov iz 9. točke tega razpisa.
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in
prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazil
o izvedenih programih oziroma investicijah ter namenski
porabi sredstev.
14. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani Mestne občine
Nova Gorica http://www.nova-gorica.si ali osebno od
ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah od
8. do 16. ure) na naslovu Mestna občina Nova Gorica,
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 6/III
ali 3/III ter. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih
razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko pokličete na tel. 05-33-50-172
(Zdenka Kompare) ali pišete na zdenka.kompare@nova-gorica.si.
15. Ukrepi
15.1. Ukrepi po skupinskih izjemah (Uredba Komisije (EU) št. 702/2014)
15.1.1. Pomoči za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
Cilji ukrepa: izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem
stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo
proizvodnje; izboljšanje naravnega okolja, higienskih
razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije; vzpostavljanje
in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
15.1.1.1 Podukrep: posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Upravičeni stroški: stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih; stroški
gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov
(stroški materiala in storitev); stroški nakupa kmetijske
mehanizacije do njene tržne vrednosti; stroški nakupa
opreme hlevov in gospodarskih poslopij; stroški nakupa
rastlinjaka, montaže ter nakupa opreme za rastlinjake;
stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi
vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd.); stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov,
licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk. Rabljena
kmetijska mehanizacija in oprema sta upravičen strošek,
če sta kupljena pri pooblaščenih prodajalcih. Pogonski
stroji niso upravičen strošek.
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Pogoji za pridobitev sredstev: predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi
s področja gradnje objektov to potrebno. V kolikor
dovoljenje ni potrebno, se predloži ustrezne načrte
oziroma projekte, iz katerih je razvidna izvedba naložbe, popis del oziroma materiala s predračuni ter lokacijsko informacijo; predložitev projektne dokumentacije
za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar
so upravičeni do sofinanciranja; za naložbo, ki mora
biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014,
mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči; predložitev ponudb oziroma predračuna za načrtovano naložbo; mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; terminski
plan izvedbe naložbe z datumom zaključka, vlogo za
pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
15.1.1.2 Podukrep: Urejanje kmetijskih zemljišč
in pašnikov
Upravičeni stroški: stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije,
pašniki), stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije, stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, stroški nakupa opreme za
ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev sredstev: predložitev ustreznih dovoljenj oziroma projektne dokumentacije za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so
upravičeni do sofinanciranja, predložitev skic s prostorsko umestitvijo investicije oziroma ustrezne načrte ali dokumentacijo, iz katere je razvidna izvedba
naložbe (če gradbeno dovoljenje ni potrebno) ter popis del in materiala s predračuni, predložitev ponudb
oziroma predračuna stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč, kopija katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna
agromelioracija, dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, terminski plan
izvedbe ureditve z datumom zaključka.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
15. 2. Ukrepi »De minimis« (Uredba komisije (EU)
št. 1407/2013)
15.2.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
Cilj ukrepa je prispevati k ustvarjanju pogojev in
možnosti za nova delovna mesta ter za realizacijo poslovnih idej nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev
z odpiranjem nove ali širitvijo obstoječe dopolnilne dejavnosti z namenom povečanja konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva ali za zagotovitev dodatnega vira
dohodka.
Upravičeni stroški: priprava projektne dokumentacije, gradbena in obrtniška dela in material, stroški nakupa opreme vključno z računalniško opremo, stroški
promocije dopolnilne dejavnosti in njenih proizvodov
(priprava in tisk promocijskega materiala, priprava in
objava oglasov, oblikovanje in vzdrževanje spletne
strani, stroški najema razstavnega prostora, stroški
nočitev do priznane višine največ 100 EUR/nočitev,
potni stroški javnega prevoza do 150 EUR/potovanje
v Evropi in do 300 EUR/potovanje za ostale celine),
stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, ki
so povezani z dopolnilno dejavnostjo (kotizacija, stroški
gradiva). Rabljena kmetijska mehanizacija in oprema
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sta upravičen strošek, če sta kupljena pri pooblaščenih
prodajalcih.
Pogoji za pridobitev sredstev: dopolnilna dejavnost
v skladu z veljavnimi predpisi, že registrirana ali registrirana pred izplačilom pomoči; vloga z zahtevanimi
prilogami; dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca
ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani; računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do
zaključka tekočega razpisa; dokazilo o plačilu.
Pri investicijah v gradnje morajo prijavitelji vlogi
priložiti popoln popis del z ovrednotenimi posameznimi postavkami, gradbeno dovoljenje ali, če to ni potrebno, dokazilo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno
ter načrt ali skico objekta in položaj objekta na kopiji
katastrskega načrta. V primeru upravičenega stroška
gradbenih in obrtniških del se pomoč ne dodeli, če iz
veljavnih predpisov izhaja, da gradnja ni dopustna.
Upravičenci: za vse upravičene stroške so upravičenci določeni v 4. točki tega razpisa. V primeru, da
je upravičenec pravna oseba, mora biti vsaj eden od
njenih ustanoviteljev nosilec ali član kmetijskega gospodarstva.
Višina sofinanciranja: do največ 50 % upravičenih
stroškov.
15.2.2. Trženje kmetijskih proizvodov in storitev ter
nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti
Cilj ukrepa je izboljšati tržne pogoje kmetijskih
gospodarstev z dopolnilnimi dejavnostmi, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih
mest, izboljšanje strokovnega znanja in prenosu novih
praks na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih.
Upravičeni stroški: nakup opreme za konfekcioniranje in skladiščenje kmetijskih proizvodov, nakup
opreme za prostore za prodajo kmetijskih proizvodov
z drugih kmetij, promocija kmetijskih in drugih pro
izvodov s kmetij ter organiziranje in izvedba strokovnih
prireditev z namenom promocije kmetijskih proizvodov.
Pogoji za pridobitev sredstev: dopolnilna dejavnost
v skladu z veljavnimi predpisi, že registrirana ali registrirana pred izplačilom pomoči; vloga z zahtevanimi
prilogami; dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca
ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani; računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do
zaključka tekočega razpisa; dokazilo o plačilu.
Upravičenci: za vse upravičene stroške so upravičenci določeni v 4. točki tega razpisa, razen za organiziranje strokovnih prireditev z namenom promocije
kmetijskih proizvodov, kjer morajo biti upravičenci MSP,
ki so ustrezno registrirana za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet podpore. V primeru, da je upravičenec pravna oseba, mora biti vsaj eden od njenih ustanoviteljev
nosilec ali član kmetijskega gospodarstva.
Višina sofinanciranja: do največ 80 % upravičenih
stroškov.
15.2.3. Pokrivanje operativnih stroškov prevoza iz
odročnih krajev
Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže v odročnih krajih, kjer zaradi velike
razdrobljenosti stroški prevoza niso ekonomsko upravičeni.
Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega
prevoza/kilometer v odročnih krajih. Upravičeni stroški
niso stroški nakupa vozil za cestni transport.
Pogoji za pridobitev sredstev: ustrezno registrirana dejavnost transporta, ki se odvija v odročnih krajih
v odročnih krajih z območja občine, če ne gre za prevoze proizvodov primarne kmetijske pridelave; vloga
z zahtevanimi prilogami; dokazilo o opravljenih tovornih
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transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj;
seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in
številom prevozov letno.
Upravičenci: kot so določeni v 4. točki tega razpisa, vendar izključno iz odročnih krajev občine in so
registrirani za dejavnost transporta.
Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov.
16. Merila in pogoji za dodelitev sredstev:
16. 1 Splošni pogoji:
Prijavitelji za ukrepe iz točke 15 tega razpisa morajo poleg drugih v razpisu navedenih določil izpolnjevati še:
– Kmetijska gospodarstva: kmetijska gospodarstva morajo obdelovati najmanj 4 ha primerljivih površin na območju Vipavske doline ali najmanj 2,5 ha
primerljivih kmetijskih površin na območju Trnovske in
Banjške planote.
– Čebelarji: imeti morajo najmanj 20 panjev.
– Pravne osebe: pravne osebe morajo biti registrirane za kmetijsko pridelavo ali predelavo in opravljati
dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica,
razen v primeru ukrepa 15.2.3, ko mora biti pravna
oseba registrirana za opravljanje dejavnosti transporta.
– Registrirana stanovska in interesna društva,
združenja in zveze: navedena društva morajo delovati
na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Program ali investicija, ki jo prijavljajo na razpis, se mora
izvesti na območju Mestne občine Nova Gorica.
Za 1 ha primerljive kmetijske površine se po tem
razpisu šteje:
– 1 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih
evidentirana kot njiva;
– 0,25 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih
evidentirana kot trajni nasad (oljčnik, sadovnjak, vinograd …);
– 2 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih
evidentirana kot travinje;
– 8 ha zemljišč, ki so po občinskih prostorskih aktih opredeljeni kot gozdna zemljišča.
16.2 Merila
Prijaviteljem za ukrepe iz točke 15, razen iz točk
15.1.1, 15.2.1 in 15.2.2 tega razpisa, bo komisija pri
ocenjevanju vlog upoštevala naslednje ponderje:
– čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana
za kmetijsko pridelavo ali predelavo in opravlja dejavnost na območju MONG: ponder 1
– kmetija na Trnovski in Banjški planoti: ponder 0,75
– ostale kmetije in pravne osebe: ponder 0,5
– negospodarne in neustrezne investicije: ponder 0.
Za čisto kmetijo se po tem razpisu šteje kmetijsko
gospodarstvo, v katerem je vsaj en član zavarovan
kot kmet.
Kot negospodarna se šteje investicija, katere namen, obseg ali vrednost bistveno presega načrtovano
proizvodnjo.
Kot neustrezna se šteje investicija, ki ne služi
opravljanju registrirane dopolnilne dejavnosti (kot na
primer: neustrezna je investicija v etiketirko prijavitelja, ki je registriran za predelavo gozdnih lesnih sortimentov).
Mestna občina Nova Gorica
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za leto 2018 (Uradni list RS, št. 2/17) in na podlagi
7. člena Odloka o sofinanciranju programov društev
s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 8/10 in 40/16, v nadaljevanju: odlok)
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja kmetijstva
in podeželja v Mestni občini Nova Gorica
za leto 2018
I. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
II. Predmet javnega razpisa in upravičeni stroški
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov, ki jih upravičenci izvajajo na območju Mestne
občine Nova Gorica:
1. izobraževanja,
2. promocija upravičencev in območja njihovega
delovanja,
3. priprava projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih,
4. prireditve s področja kmetijstva in podeželja,
5. nakup strokovne literature, priprava in tiskanja
zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala.
Program predstavlja dejavnost upravičenca, ki se
izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti.
Predmet sofinanciranja so tudi materialni stroški, ki
so vezani na izvedbo programa (stroški elektrike, vode,
ogrevanja, najemnine ipd.).
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega
razpisa niso:
1. programi, ki se ne izvajajo na območju Mestne
občine Nova Gorica,
2. programi, ki se sofinancirajo iz drugih občinskih
ali drugih javnih virov,
3. profitni programi,
4. stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
5. stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu
ali upravljanju.
Ne glede na druge določbe tega javnega razpisa
se ne sofinancirajo tisti programi, katerih sofinanciranje bi pomenilo kršitev veljavnih predpisov o državnih
pomočeh.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa
je spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo javnega
razpisa je 12.000,00 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 1102/9007 Sofinanciranje programov
društev za razvoj podeželja. Sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva v obliki dotacij.
V. Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sredstev so strokovna, interesna
ali stanovska ter druga društva oziroma zveze društev,
ustanove in zasebni zavodi ter druge nevladne organizacije s področja kmetijstva in podeželja Mestne občine
Nova Gorica, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. njihovo delovanje je neprofitne narave,
2. so registrirana skladno s predpisi,
3. imajo skladno z veljavnimi predpisi urejeno vso
potrebno dokumentacijo,
4. imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske ter druge pogoje za
izvedbo programa,
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5. opravljajo dejavnosti iz zadnjega odstavka prvega člena odloka, kar mora biti tudi razvidno iz njihovega
naziva,
6. imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica ali izvajajo programe na njenem območju,
7. imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Mestne občine Nova Gorica iz predhodnega javnega razpisa, če so na njem sodelovala.
Za upravičence s področja kmetijstva in podeželja
se štejejo upravičenci, katerih glavni namen je:
– združevanje kmetijskih pridelovalcev in rejcev živali, podeželskih žensk in podeželske mladine,
– informiranje, izobraževanje ali pomoč podeželskemu prebivalstvu,
– ohranjanje tradicionalnih kmečkih običajev,
– ohranjanje kulturne dediščine s področja kmetijstva in življenja na podeželju,
– ohranjanje obrti, ki so povezane s kmetijstvom.
VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev
Do sredstev na podlagi tega javnega razpisa niso
upravičeni:
– prijavitelji, ki so za iste upravičene stroške že prejeli sredstva občinskih ali drugih javnih virov,
– prijavitelji, ki so sredstva, dodeljena na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini
Nova Gorica za leto 2017, porabili nenamensko, ali so
v postopku tega javnega razpisa navajali lažne podatke
(prva in druga alineja 15. člena odloka).
VII. Upravičeni stroški
Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala naslednje upravičene stroške:
1. Za izobraževanje: stroški kotizacije in gradiv,
stroški predavateljev, stroški najema prostora, potni stroški (kot na primer: stroški vozovnic, goriva);
2. Za promocijo upravičencev in območja njihovega
delovanja: materialni stroški izvedbe promocijskih aktivnosti (npr.: stroški najema prostora in opreme, pogostitev, stroški kulturnih in etnoloških nastopov);
3. Za pripravo projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih: stroški priprave projektne dokumentacije (stroški zunanjega izvajalca,
pridobivanje dokazil in drugih prilog);
4. Za prireditve s področja kmetijstva in podeželja:
materialni stroški izvedbe prireditev (npr.: stroški najema prostora in opreme, pogostitev, stroški kulturnih in
etnoloških nastopov);
5. Za nakup strokovne literature, priprave in tiskanja
zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala: stroški nakupa strokovne literature, priprave in
tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega
materiala.
Za upravičene stroške se štejejo tudi materialni
stroški, ki so vezani na izvedbo programa (stroški elektrike, vode, ogrevanja, najemnine ipd.). Upravičeni stroški
niso: stroški telefona in bančni stroški.
Vse upravičene stroške je potrebno izkazati, in sicer v vlogi na javni razpis z računi in dokazili o plačilu
računov, izdanimi v obdobju iz IX. točke tega javnega
razpisa. Za izplačilo odobrenih sredstev je potrebno
upravičene stroške dokazati z dokazili o izvedenih programih (kopije dokazil o plačilu plačilnih nalogov oziroma računov, bančni izpisi ipd.) ter dokazili o namenski
porabi sredstev (npr. za prireditve: objave v medijih, fotografije, ipd. za nabavo strokovne literature: dobavnica
ipd.), kar mora biti priloženo prijavi na razpis.
VIII. Višina odobrenih sredstev
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost programa, kot najvišja vrednost programa posa-
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meznega društva, upošteva vrednost 2.000 EUR brez
vključenega DDV.
Višina sredstev, ki se odobri posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb odloka, tega javnega
razpisa in razpisne dokumentacije, na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev
s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
Najvišji znesek sofinanciranja Mestne občine
Nova Gorica za posameznega upravičenca je največ
2.000 EUR.
IX. Obdobje porabe sredstev: obdobje, za katerega
so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2018. Sredstva na podlagi tega razpisa
bodo dodeljena tistim odobrenim programom, ki bodo
realizirani v času od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.
X. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je do vključno 3. 10. 2018 do
12. ure.
Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje
3. 10. 2018 do 12. ure prispela po pošti oziroma bo
osebno oddana na naslov Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36,
1. nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
XI. Organ, pri katerem se vložijo vloge: vloge se
lahko oddajo osebno ali po pošti v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za kmetijstvo – društva«,
na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 1. nadstropje, soba 36.
XII. Priprava vlog
Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo
lahko podajo izključno na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil.
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma
izjave iz vloge. Vloga mora vsebovati vse v javnem
razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in
mora biti dostavljena do roka, določenega v X. točki tega
javnega razpisa.
Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti kuverti,
na njeno sprednjo stran pa nalepi obrazec »ovojnica
ponudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
V obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.
XIII. Odpiranje, pregled in ocenitev vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in bo potekalo
dne 3. 10. 2018 ob 13. uri.
Prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne, se
v roku petih delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozove, naj vloge dopolnijo.
Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na
obrazcih razpisne dokumentacije ter vloge, ki ne bodo
dopolnjenje v roku, s sklepom zavrže organ občinske
uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni
organ).
Strokovna komisija obravnava popolne vloge na
podlagi pogojev in meril iz odloka, tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Po ocenitvi vlog pripravi predlog prejemnikov sredstev. Po prejemu predloga
izda pristojni organ odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi
razpisanih sredstev. Medsebojne pravice in obveznosti
med prejemnikom sredstev ter Mestno občino Nova
Gorica se določijo s pogodbo.
XIV. Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 45 dneh po poteku roka iz X. točke tega razpisa.
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in
prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazil
o izvedenih programih ter namenski porabi sredstev.
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XV. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka od 8. do
14. ure (ob sredah od 8. do 16. ure), na naslovu Mestna
občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, soba 6/III, soba 3/III ter na spletni strani
Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si.
Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne
dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom lahko pišite na elektronski naslov: zdenka.kompare@nova-gorica.si.
XVI. Merila za dodelitev sredstev
Zaprošeni zneski posameznega upravičenca se
točkujejo na podlagi spodaj navedenih meril.

PODROČJE DELOVANJA
AKTIVNOSTI

DELEŽ ČLANOV IZ MONG

KMETIJSTVO
DRUGO
ORGANIZACIJA SAMOSTOJNIH VEČJIH PROGRAMOV
UDELEŽBA V PROGRAMIH DRUGIH ORGANIZATORJEV
IZVAJANJE OSNOVNEGA PROGRAMA
81–100 %
33–80 %
0–32 %

Znesek, ki ga prejme posamezni upravičenec, je
odvisen od številka točk, ki ga prejme njegova vloga ter
od vrednosti točke. Vrednost točke se izračunana tako,
da se višina razpisanih denarnih sredstev deli z vsoto
vseh doseženih točk vseh ocenjenih prijaviteljev. Tako
dobljena vrednost točke se množi s številom točk, ki ga
prejela posamezna vloga in upošteva korekcijo višine
pomoči glede na razpoložljiva sredstva.
Mestna občina Nova Gorica

neprofitnim organizacijam in ustanovam« in se razpisujejo v višini 11.000,00,00 EUR, po vsebinah, kot sledi:
Zap. št.
vsebine
1
2
3
4

Št. 6100-0001/2018-1

Ob-1172/18

Na osnovi 57. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08,
4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), 3. člena Pravilnika o postopkih za dodelitev sredstev sofinanciranja iz
proračuna Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS,
št. 3/18), Letnega programa kulture v Občini Rečica ob
Savinji za leto 2018 (Uradni list RS, št. 3/18), Proračuna
Občine Rečica ob Savinji za leto 2018 (Uradni list RS,
št. 79/17) in sklepa 22. seje Občinskega sveta Občine
Rečica ob Savinji, št. 11.1, Občina Rečica ob Savinji
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja letnega programa
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica
ob Savinji za leto 2018
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55,
3332 Rečica ob Savinji.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Rečica ob Savinji v letu 2018. Proračunska sredstva so
zagotovljena na proračunski postavki »18020 – Programi kulturnih društev«, kontu 412000 »Tekoči transferi

TOČKE
1
0,5
1
0,5
0,25
1
0,5
0,25

5

Vsebina:
Redna dejavnost
Kulturne prireditve
Nakup opreme na področju
kulture
Izobraževanje izvajalcev
ljubiteljske kulturne
dejavnosti
Kontinuirano izobraževanje
izvajalcev godbeništva
SKUPAJ

Delež Sredstva
(%)
(€)
34,58
3.700
43,93
4.700
2,81

300

9,34

1.000

9,34
100

1.000
10.700

3. Upravičenci
Do sofinanciranja iz naslova vsebin 1, 2, 3 in 4
so upravičeni izvajalci kulturne dejavnosti – kulturna
društva ali registrirani samostojni kulturni ustvarjalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Rečica ob Savinji,
– so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– posamezni člani imajo stalno prebivališče v Občini Rečica ob Savinji,
– organizirajo letno najmanj eno kulturno prireditev
v Občini Rečica ob Savinji.
Do sofinanciranja iz naslova vsebine 5 so upravičeni izvajalci kulturne dejavnosti – društva ali registrirani
samostojni kulturni ustvarjalci, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
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– nimajo sedeža v Občina Rečica ob Savinji, imajo pa
sedež v Zgornji Savinjski dolini,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
kulturnih dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila
o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– posamezni člani imajo stalno prebivališče v Občini
Rečica ob Savinji,
– organizirajo letno najmanj eno prireditev v Občini
Rečica ob Savinji.
Vsi izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih
na primeren način predstavljati Občino Rečica ob Savinji.
4. Merila za sofinanciranje izvajanja letnega programa
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji
4.1 Splošno:
Vloge predlagateljev se točkujejo. Vrednotenje izvede
Komisija za kulturo, ki jo, skladno z določbami 4. člena
Pravilnika o postopkih za dodelitev sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju:
Pravilnik), imenuje župan.
Višina točke je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki so
namenjena za posamezno vsebino iz 2. točke tega javnega razpisa. Vrednost točke se izračuna kot razmerje med
obsegom sredstev, določenih za posamezno vsebino, in
skupnim seštevkom točk, ki so jih ob prijavi na javni razpis
prejeli izvajalci posamezne vsebine. Pripadajoča sredstva
posameznega izvajalca za posamezno vsebino se izračunajo kot produkt števila točk, ki jih izvajalec posamezne
vsebine prejme na osnovi teh meril za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Rečica ob Savinji, ter vrednosti točke.
V primeru, da znotraj posameznih vsebin letnega programa ni dovolj predlogov, se preostala sredstva iz take
vsebine sorazmerno porazdelijo na tiste vsebine, za katere je prijavljenih več predlogov in bi zaradi prenizke mase
sredstev lahko ostali nezadostno financirani.
Odobreni znesek v nobenem primeru ne more presegati zaprošenega zneska posameznega prijavitelja.
4.2 Vsebine
4.2.1 Redna dejavnost
Vsa društva z večino članstva iz prebivalstva občine
prejmejo za aktivno leto delovanja po 500 točk, društva
s sedežem v občini in članstvom iz dveh ali več občin, pa
prejmejo za aktivno leto delovanja proporcionalno število
točk od 500 točk, glede na delež članov izmed prebivalstva
občine v celotnem številu članov društva.
Za redno dejavnost se izbrani izvajalci financirajo po
dvanajstinah.
4.2.2 Kulturne prireditve
Kulturna prireditev po teh merilih je predstava, koncert, razstava, proslava, okrogla miza …, ki se izvaja brez
vstopnine ali drugih nadomestil stroškov. Odstopanje od
določbe glede vstopnine in stroškov je možno pri amaterskih prireditvah v izvedbi večinoma lastnih izvajalcev.
Kulturne prireditve se točkujejo, kot sledi:
Vrsta prireditve
Št. točk
Organizacija prireditve v občini
brez lastnega izvajalca
100 točk
Organizacija prireditve z do
vključno 50 % lastnih izvajalcev
150 točk
Organizacija prireditve z nad
50 % lastnih izvajalcev
200 točk
Sodelovanje na prireditvi
v občini
20 točk
Sodelovanje na prireditvi
v tujini, če gre za promocijo
občine
10 točk/sodelujočega
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Kadar je pri posamezni prireditvi več organizatorjev,
se točke sorazmerno delijo med soorganizatorje, ki so
se prijavili na razpis za izvedbo iste prireditve.
4.2.3 Nakup opreme na področju kulture
Na tej postavki se zagotovijo sredstva za nakup
opreme. Odobrijo se za projekte društev na osnovi načrtov (opis s predračunom, ponudbo) in dodelijo na osnovi
plačanih računov, predloženih po izvedeni investiciji.
4.2.4 Izobraževanje članov kulturnih društev za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti
Za izobraževanje članov kulturnih društev za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti se štejejo razne oblike
izobraževanja za dvig kakovostne ravni društva.
Vrsta
Št. točk
Mentor, režiser, vaditelj, zborovodja 15 točk/vajo
– za kontinuirano usposabljanje
Seminar, tečaj ali druga oblika
15 točk/dan/člana
usposabljanja. Točke se dodelijo za
vsak dan udeležbe posameznega
člana društva na strokovno
vodenem usposabljanju
4.2.5 Kontinuirano izobraževanje izvajalcev godbeništva
Za kontinuirano izobraževanje izvajalcev godbeništva se šteje izobraževanje, ki ga kontinuirano izvaja
izbrani strokovni vodja, katerega strokovna usposobljenost se izkaže z diplomo ali drugo enakovredno listino.
Vrsta
Strokovni vodja – za kontinuirano
usposabljanje

Št. točk
15 točk/vajo

5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena najkasneje do 15. 12. 2018, ko je
tudi zadnji rok za oddajo zahtevkov. Izjema so kulturne
prireditve, opravljene v obdobju med 15. 12. 2018 in
31. 12. 2018; za le-te je zadnji rok za porabo sredstev
in oddajo zahtevkov 31. 12. 2018.
6. Razpisni rok: rok za prijavo je do vključno 16. 3.
2018.
7. Oddaja vlog: prijavo za sofinanciranje posameznih vsebin in programov mora predlagatelj izpolniti na
prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in
zahtevana dokazila. Vlogo je potrebno poslati na naslov:
Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332
Rečica ob Savinji, v zaprti ovojnici, s svojim naslovom
in s pripisom »Za razpis za sofinanciranje izvajanja
letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti«. Šteje
se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana
zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 17. ure osebno na sedež Občine Rečica
ob Savinji. Prepozne prijave bodo s sklepom zavržene.
Predlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.
8. Informacije: informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Rečica ob
Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.
Kontaktna oseba: Majda Potočnik, tel. 03/839-18-32.
9. Razpisna dokumentacija: predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo v času uradnih ur na
sedežu Občine Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob
Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Rečica ob
Savinji: https://recicaobsavinji.e-obcina.si/.
10. Obravnava vlog
Komisija za kulturo (v nadaljevanju: komisija) bo
odpirala vloge v času med 19. in 23. marcem.
Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani na dopolnitev. Rok za dopolnitev je 8 dni. Nepopolne vloge, ki
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jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni,
se zavržejo.
Pravočasno prispele in popolne vloge bo komisija
vrednotila skladno s predpisanimi merili. Direktor občinske uprave izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev
na podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo o izidu
razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni po izteku
roka za prijavo na razpis.
Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Rečica ob
Savinji sklenil pogodbe o sofinanciranju programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti. 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.
Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od
prejema sklepa, v kateri mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe
ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Župan mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji.
Zahtevke za sredstva iz naslova odobrenih in izvedenih namenov izbrani izvajalci uveljavljajo na predpisanih obrazcih, katerim priložijo dokazila o izvedeni
vsebini.
Občina Rečica ob Savinji
Št. 322-1/2018

Ob-1176/18

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni
list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) ter sklepa župana
št. 322-1/2018 z dne 19. 1. 2018, Mestna občina Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev in promocijskih
aktivnosti Mestne občine Koper za leto 2018
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa obsega PET vsebinskih
sklopov (A, B, C, D in E), in sicer:
A) sofinanciranje prireditev:
– ki se izvajajo na območju Mestne občine Koper (v
nadaljevanju: MOK);
– katerih vsebina je kulturne, športne, turistične,
zabavne ali socialne narave oziroma namenjena otrokom ter mladini;
– kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek ali sklop enodnevnih prireditev, ki se
odvijajo v daljšem obdobju;
B) sofinanciranje prireditve z dodano vrednostjo na
zelenem podeželju MOK:
– ki se izvajajo na zelenem podeželju MOK;
– katerih vsebina je kulturne, turistične, etnološke,
tradicionalne narave;
– kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek;
– ki jo posebna komisija imenovana s sklepom župana opredeli kot prireditev z dodano vrednostjo;
C) izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve
»Rumena noč«:
– katerega prijavljen program prireditve prijavitelja
zajema izvedbo prireditve najmanj v obsegu treh dni, in
sicer od 27. do 29. julija 2018;
– katerega prizorišče prireditve vključuje najmanj
naslednje lokacije: Taverna, Carpacciov trg, Ukmarjev
trg (mandrač, Uprava za Pomorstvo, park pri turistični
agenciji Istranka, veliko parkirišče na Ukmarjevem trgu),
Pristaniška ulica;
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– katerega prijavljen program vključuje več glasbenih koncertov z znanimi glasbenimi izvajalci v širšem
slovenskem in tujem prostoru;
– katerega prijavljen program vključuje pester
otroški in kulturni program, animacije in drugi spremljevalni program;
– katerega gostinska ponudba na prireditvi promovira značilnosti istrske gastronomije;
D) izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve
»S Koprom v novo leto 2019«:
– katerega prijavljen program prireditve prijavitelja
zajema izvedbo prireditve najmanj v obsegu treh dni
v obdobju med 28. 12. 2018 in 1. 1. 2019, obvezno
pa na dan 31. 12. 2018 (predvidoma od 20. do 2. ure
naslednjega dne);
– katerega prizorišče prireditve vključuje najmanj
naslednje lokacije Taverna, Carpacciov trg, Ukmarjev
trg (mandrač, Uprava za Pomorstvo), Pristaniška ulica;
– katerega prijavljen program prireditve za 31. 12.
2018 vključuje najmanj organizacijo/izvedbo koncerta
z znanimi glasbenimi izvajalci v širšem slovenskem in
tujem prostoru (katere izvajalce potrdi MOK, ki slednje
tudi naroči in plača (največ 2 glasbena izvajalca));
– katere program prireditve zajema pester otroški
program (najmanj pa prihod dedka mraza in silvestrovanje za otroke (predvidoma 30. 12. 2018)), dodatne
glasbene/kulturne vsebine in druge spremljevalne vsebine;
– katere gostinska ponudba na prireditvi promovira
značilnosti istrske gastronomije;
– katerega program vključuje tudi pestro/raznoliko
gostinsko ponudbo na več lokacijah po Pristaniški ulici;
E) sofinanciranje promocijskih aktivnosti:
– ki jih v letu 2018 izvajajo/organizirajo prijavitelji,
ki so registrirani v MOK;
– ki se izvajajo/organizirajo izven območja MOK,
in sicer v Sloveniji ali tujini, s katero prijavitelj pripomore k promociji MOK.
Izbrani prijavitelj vsebinskega sklopa C) in/ali D) je
dolžan izvesti tudi naslednje:
– organizirati izvedbo ognjemeta, v primeru, da
se za slednje odloči MOK (ki ognjemet naroči in plača,
stroške organizacije le-tega pa nosi izbrani prijavitelj);
– organizirati prireditev kvalitetno in kriti vse stroške, ki so povezane z izvedbo le-te, razen stroškov,
ki jih bo krila MOK in so izrecno navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Tiste prireditve in promocijske aktivnosti, ki
niso predmet javnega razpisa, so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Take
prijave prijaviteljev niso upravičene do dodelitve sredstev in ne bodo obravnavane.
2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo samostojne pravne
osebe ali samostojne fizične osebe (s.p.), in sicer:
– prijavitelji sklopa A), B), C) in D) so: društva in
zveze društev, zasebni zavodi, gospodarske družbe in
samostojni podjetniki;
– prijavitelji sklopa E) so: društva in zveze društev,
izobraževalne ustanove in javni zavodi.
Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter zanj ne
sme veljati omejitev poslovanja po 35. členu Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 45/10).
Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni naslednji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične
osebe, javna podjetja.
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MOK bo sofinancirala tiste prireditve oziroma promocijske aktivnosti prijaviteljev:
– ki bodo izvedene v letu 2018;
– ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu
krogu obiskovalcev;
– ki v letu 2018 ne bodo za isti program sofinancirane iz drugih virov MOK;
– ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov
in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
– imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj;
– dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo MOK oziroma jo promovirajo zunaj območja MOK;
– katerih vsebina prijave ustreza predmetu javnega
razpisa.
Do sredstev (tako dodelitve kot izplačila odobrenih
sredstev) iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni
tisti prijavitelji (na vsebinski sklop A), B), C) in D)), ki
prijavljene prireditve ne bodo oglaševali v sredstvih javnega obveščanja (v končnem poročilu morajo uspešni
prijavitelji priložiti najmanj en račun, ki se nanaša na
kritje stroškov oglaševanja prijavljene prireditve). Prav
tako, do sredstev ne bodo upravičeni prijavitelji, ki na
promocijskih materialih prijavljenega programa ne bodo
objavili logotipa MOK oziroma ne bodo navedli, da je
izvedbo programa sofinancirala MOK. Le-to morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.
Merila:
Za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev in promocijskih aktivnosti bodo uporabljena merila,
ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji
javnega razpisa.
3. Okvirna višina sredstev
Vrednost razpisanih sredstev je opredeljena v proračunu MOK za leto 2018 in znaša za posamezni vsebinski sklop, kot navedeno:
A) za sofinanciranje prireditev v višini najmanj
170.000,00 EUR ter preostanek neporabljenih sredstev
iz vsebinskih sklopov od B) do E);
B) za sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo
na zelenem podeželju MOK v višini do 30.000,00 EUR;
C) za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve
»Rumena noč« v višini do 30.000,00 EUR;
D) za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve
»S Koprom v novo leto 2019« v višini do 10.000,00 EUR
in
E) za sofinanciranje promocijskih aktivnosti v višini
do 30.000,00 EUR.
Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po
izvedbi prijavljenega programa, podpisani pogodbi in
po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili. Sredstva bodo prijavitelju nakazana v višini priloženih kopij računov plačanih
upravičenih stroškov. Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
MOK bo nudila še dodatno podporo tistim prijaviteljem, ki jim bo dodelila sredstva za sofinanciranje prireditve pod sklopom B) sofinanciranje prireditev z dodano
vrednostjo na zelenem podeželju MOK, če bodo prijavitelji pri organizaciji prireditve slednje potrebovali, in sicer
bo MOK dodatno krila stroške povezane:
– s tiskom in lepljenjem jumbo plakatov (do 4 jumbo
plakate);
– z oglaševanjem na televiziji (telop – do 5 objav);
– z oglaševanjem na Facebooku;
– z oglaševanjem preko oglasnih bannerjev na
koper.si in ekoper.si;
– s postavitvijo stojnic in prireditvenega odra;
– s pripravo/pregledom sporočila za javnost (PR);
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– z oblikovanjem osnovnega promocijskega materiala (oglasni banner, letak, plakat, jumbo plakat) (če gre
za izdelavo nove CGP prireditve);
– s čiščenjem prizorišča po izvedbi prireditve (skladno z načeli »zero waste«).
MOK bo izbranemu organizatorju (prijavitelju) pod
vsebinskim sklopom C) in/ali D), zagotovila tudi kritje
stroškov čiščenja prizorišč po prireditvi.
4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2018 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oziroma v skladu s pogodbo
o sofinanciranju prijavljenega programa.
5. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse predpisane priloge,
dokazila in podpisan prijavni obrazec z izjavo.
Prijava prijavitelja pod vsebinski sklop B) mora dodatno vsebovati še izpolnjen obrazec, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije, in sicer Prijavni obrazec za
prireditve z dodano vrednostjo.
Prijava prijavitelja pod vsebinski sklop C) in D) mora
dodatno vsebovati še naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo prijavitelja, da ima referenco z organizacijo primerljivih prireditev;
– načrt promocije in oglaševanja prireditve.
Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot popolna.
S podpisom izjave na prijavnem obrazcu prijavitelj
soglaša s preverjanjem namenske porabe dodeljenih
proračunskih sredstev na podlagi tega javnega razpisa,
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur, najkasneje:
– prijave na vsebinski sklop A) in E):
– do vključno 6. marca 2018, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki
– so se izvedle od 1. januarja do vključno
6. marca 2018,
– se bodo izvajale v obdobju od 7. marca do
31. decembra 2018;
– do vključno 24. aprila 2018, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od vključno 1. junija do 31. decembra 2018,
– do vključno 5. junija 2018, za prireditve oziroma
promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. julija do
31. decembra 2018,
– do vključno 9. oktobra 2018, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. novembra do 31. decembra 2018;
– prijave na vsebinski sklop B), C) in D): do vključno
6. marca 2018.
Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno, ne
bodo obravnavane in ne bodo upravičene do dodelitve
sredstev iz tega javnega razpisa.
Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana do
vključno 6. marca 2018, 24. aprila 2018, 5. junija 2018
oziroma 9. oktobra 2018, skladno z opredeljenimi roki
prijave in datumi izvedbe prireditve oziroma promocijske aktivnosti.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
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Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, katere prijavitelj oziroma vsebina prijave ne izpolnjuje predmeta in pogojev določenih v besedilu javnega razpisa.
Izpolnjevanje predmeta javnega razpisa in pogojev se
ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave
prijavitelja.
Prijave za posamezni vsebinski sklop morajo biti
oddane v zaprti ovojnici z naslednjimi oznakami:
– sklop A) sofinanciranje prireditve »Ne odpiraj –
322-1/2018, Prireditev«;
– sklop B) sofinanciranje prireditve z dodano vrednostjo na zelenem podeželju MOK »Ne odpiraj –
322-1/2018, Podeželje«;
– sklop C) sofinanciranje prireditve »Rumena noč«
»Ne odpiraj – 322-1/2018, Rumena noč«;
– sklop D) sofinanciranje prireditve »S Koprom
v novo leto 2019« »Ne odpiraj – 322-1/2018, Novo
leto« ali
– sklop E) promocijske aktivnosti »Ne odpiraj –
322-1/2018, Promocija«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov
prijavitelja.
7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu
Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 3 delovnih dni
po poteku roka za prijavo, in sicer predvidoma 12. marca, 30. aprila, 11. junija, 15. oktobra 2018, ob 10. uri,
v prostorih MOK (Turistične organizacije Koper), Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Strokovna komisija bo pri
odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na
zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija
ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja
prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave
ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolna.
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Popolne prijave, ki so bile prijavljene na vsebinski
sklop B) sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo na
zelenem podeželju MOK, bodo po pregledu popolnosti
prijave predane v obravnavo posebni komisiji, ki bo ugotavljala ali prireditev ustreza merilom za prireditve z dodano
vrednostjo ali ne. V primeru, da posebna komisija ugotovi,
da prireditev prijavitelja ne izpolnjuje meril za dodelitev
naziva prireditvi – prireditev z dodano vrednostjo, se taka
prijava prijavitelja obravnavana kot prijava pod vsebinski
sklop A) sofinanciranje prireditev. Če je posebna komisija prijavljeni prireditvi dodelila naziv »prireditev z dodano
vrednostjo«, pa gre taka prijava prijavitelja v obravnavo
strokovni komisiji kot uspešna prijava sklopa B).
Vse popolne prijave nato strokovna komisija obravnava na način, da dodeli višino sofinanciranja za posamezni prijavljen program.
MOK bo vse prijavitelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve. Odločitev
se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe
v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način uporabe dodeljenih proračunskih sredstev.
Dostop do razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do
izteka prijavnih rokov dostopna na spletni strani MOK,
www.koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji prevzamejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni
MOK, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije
v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri
Magdaleni Škrlj Bura, na Turistični organizaciji Koper,
tel. 05/66-46-216.
Mestna občina Koper
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Javne dražbe
Št. 478-0001/2018-1

Ob-1175/18

Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 –
ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14
in 58/16) ter sklepa Občinskega sveta Občine Vuzenica
iz 26. seje, ki je bila 21. 12. 2017, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč
(v industrijsko obrtni coni Vuzenica)
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Vuzenica,
Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica.
2. Predmet javne dražbe:
a. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1379/24
k.o. Šentjanž nad Dravčami, v izmeri 2.073 m2, predvidenega za proizvodno dejavnost in skladiščenje na
območju Industrijsko obrtne cone Vuzenica.
b. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1379/29
k.o. Šentjanž nad Dravčami, v izmeri 1.405 m2, predvidenega za proizvodno dejavnost in skladiščenje na
območju Industrijsko obrtne cone Vuzenica.
Kupec bo dolžan v roku enega leta zaprositi za
gradbeno dovoljenje za postavitev objekta na predmetnem zemljišču, ga v roku dveh let pridobiti ter v roku
5 let zgraditi objekt na predmetnem zemljišču. Roki iz
prejšnjega stavka so bistveni pogoj za veljavnost prodajne pogodbe.
V primeru, da kupec ne pridobi gradbenega dovoljenja in ne konča z gradnjo v predpisanem roku, je dolžan
zemljišče vrniti prodajalcu v prvotnem stanju, prodajalec
pa mu vrne 50 % pogodbene cene (brez DDV). Kupec je
v tem primeru dolžan prodajalcu poravnati tudi vse stroške, ki bi jih je le-ta imel v postopku vračanja zemljišča
in vso morebitno škodo, ki bi s tem nastala prodajalcu.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena prodaje nezazidanih stavbnih zemljišč
znaša:
a. Parc. št. 1379/24 k.o. Šentjanž nad Dravčami
v izmeri 2.073 m2: 17.102,25 EUR
b. Parc. št. 1379/29 k.o. Šentjanž nad Dravčami
v izmeri 1.405 m2: 10.186,25 EUR.
Predpisane davčne dajatve niso vštete v izklicno
ceno.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za vsa nezazidana stavbna zemljišča je 200,00 EUR.
4. Rok sklenitve pogodbe: prodajna pogodba mora
biti sklenjena v 8 dneh po opravljeni javni dražbi.
5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino
v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, na transakcijski račun
prodajalca.
Če kupnina ni v celoti plačana v dogovorjenem roku
oziroma pogodba ni sklenjena v določenem roku, prodajalec odstopi od pogodbe in zadrži varščino.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice
(overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi DDV, plača kupec.

6. Prehod posesti in lastništva: posest in lastništvo
na nezazidanem stavbnem zemljišču preide na kupca
po plačilu celotne kupnine in stroškov, ki izhajajo iz prodajne pogodbe.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10 % izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je
treba nakazati na transakcijski račun Občine Vuzenica,
št.: 01341-0100011132 UJP Slovenska Bistrica.
Dražitelj, ki plača kavcijo za najvišje ocenjeno zemljišče, lahko draži tudi ostala zemljišča, kupi pa lahko
toliko zemljišč, kolikor je vplačal kavcij.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, varščina vrne v roku 15 dni brez obresti, uspešnemu dražitelju pa bo vračunana v kupnino.
8. Informacije in ogled
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/87-91-222.
Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji javne dražbe lahko dobite na tel. 02/87-91-222.
9. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in
fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali
potni list (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti
drugo pravno ali fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije s priloženo
številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 9. točke, bodo po sklepu komisije,
ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
10. Pravila javne dražbe
Javna dražba bo izvedena v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Pravila javne dražbe:
– najnižji znesek višanja je 200,00 €,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi
kupec,
– davek (DDV) ni vključen v doseženo ceno,
– javno dražbo bo izvajala Komisija za vodenje javne dražbe imenovana s strani župana,
– komisija iz prejšnje alinee lahko začeti postopek
s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
11. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna
dražba bo potekala dne 19. 2. 2018, ob 13. uri, v sejni
sobi Občine Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica.
12. Dodatna pojasnila: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na tel. 02/87-91-222.
Občina Vuzenica
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Razpisi delovnih mest
Ob-1158/18
Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi sprejetega sklepa 5. korespondenčne seje Sveta zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, dne 27. 9. 2017, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Srednje šole Slovenj Gradec in Muta
za mandatno obdobje petih let
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan, kdor
poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP – 2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi druge stopnje,
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo
ravnatelja (96. in 102. člen ZOFVI),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
pet let naziv mentor in
– opravljen ravnateljski izpit.
K prijavi naj kandidati priložijo:
– dokazila o izpolnjevanju 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 (107.a člen ZOVFI),
– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje
(58. člen ZOFVI).
Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo ravnatelja predvidoma 1. 9. 2018. Za čas mandata bo z njim sklenjena
pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelj za
polni delovni čas.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom, z opisom delovnih izkušenj in s programom
dela za mandatno obdobje, v 8 dneh po objavi razpisa
v zaprti označeni kuverti na naslov: Svet Šolskega
centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj
Gradec, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja
SŠ«.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec
Ob-1159/18
Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi sprejetega sklepa 5. korespondenčne seje Sveta zavoda Šol-

skega centra Slovenj Gradec, dne 27. 9. 2017, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Višje strokovne šole Slovenj Gradec
za mandatno obdobje petih let
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan, kdor
poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP – 2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI) ter 33. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13),
in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi druge stopnje,
– ima veljaven naziv predavatelja višje strokovne
šole,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
– ima pridobljeno pedagoško andragoško izobrazbo.
K prijavi naj kandidati priložijo:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev (dokazila o: izobrazbi, veljavnem imenovanju za predavatelja višje strokovne šole, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
pedagoški andragoški izobrazbi, in druga dokazila o:
strokovnem izpitu, ravnateljskem izpitu),
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da
kandidat ni v kazenskem postopku (107.a člen ZOVFI),
– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje
(58. člen ZOFVI).
Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo ravnatelja predvidoma 1. 9. 2018. Za čas mandata bo z njim sklenjena
pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelj za
polni delovni čas.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave
z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom, z opisom delovnih izkušenj in s programom dela
za mandatno obdobje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti
označeni kuverti na naslov: Svet Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec,
s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja VSŠ«.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec
Ob-1161/18
Svet zavoda II. Osnovne šole Žalec, Šilihova 1,
Žalec, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
in sklepa 3. seje Sveta zavoda II. Osnovne šole Žalec
z dne 26. 9. 2017, razpisuje delovno mesto
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ravnatelja (M/Ž)
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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.
in 25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ce se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Delovno razmerje se bo sklenilo za določen čas trajanja
mandata.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, ki je
lahko pridobljeno v roku enega leta po začetku mandata,
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku – ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje
od 1. 9. 2018 – 31. 8. 2023,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda II. Osnovne šole Žalec, Šilihova 1, 3310 Žalec,
s pripisom »Za razpis ravnatelja – Ne odpiraj«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo še zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Svet zavoda II. Osnovne šole Žalec
Ob-1167/18
Svet Srednje šole Črnomelj, Kidričeva ulica 18a,
8340 Črnomelj, na podlagi sklepa Sveta šole z dne
17. 1. 2018, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Srednje šole Črnomelj
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24,
47/15, 46/16 in 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, v nadaljnjem
besedilu ZOFVI) in pogoje za učitelja v programih, ki jih
izvaja ta šola.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Nastop dela bo 6. 5. 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) je treba poslati v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet Srednje šole Črnomelj,
Kidričeva ulica 18a, 8340 Črnomelj, s pripisom »Prijava
na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in življenjepis.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju
v zakonitem roku.
Svet zavoda Srednje šole Črnomelj
Ob-1170/18
Svet zavoda Šolskega centra za pošto, ekonomijo
in telekomunikacije Ljubljana, na podlagi sklepa z dne
18. 1. 2018 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Višje strokovne šole
Datum objave: 26. 1. 2018
Datum poteka: 9. 2. 2018.
Kandidat/-ka 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, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 –
ZVaj; v nadaljnjem besedila: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
organizacijske enote VSŠ zavoda ŠC PET.
Predviden začetek dela bo 1. 6. 2018. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za
čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Obvezna dokazila:
– o izobrazbi,
– o veljavnem nazivu predavatelja višje strokovne
šole,
– o opravljenem strokovnem izpitu,
– o pedagoško-andragoški izobrazbi (če študijski
program za pridobitev izobrazbe ni vključeval pedagoško-andragoške izobrazbe),
– o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence in
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem
postopku.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda ŠC PET, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana,
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja Višje strokovne šole«.
Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja
Višje strokovne šole kot organizacijske enote zavoda
ŠC PET (drugi odstavek 58. člena ZOFVI) za mandatno
obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Prijava bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Nepopolne prijave na razpisano delovno mesto bodo zavrnjene.
Kandidati/-ke bodo o izbiri obveščeni/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Šolskega centra za pošto,
ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Ob-1187/18
Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem, na podlagi 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Ravne
na Koroškem, d.o.o. (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 51/2016, 57/2016, 59/2017) in 17. člena Akta o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koro-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
škem, d.o.o. z dne 23. 12. 2017, objavlja javni razpis za
imenovanje
direktorja
Javnega komunalnega podjetja Ravne
na Koroškem, d.o.o. (m/ž)
Kraj opravljanja delovnega mesta je na Ravnah na
Koroškem, na naslovu Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem, kjer so uradni prostori Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o. (v nadaljevanju:
JKP Ravne na Koroškem, d.o.o.) oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer opravlja svoje naloge JKP Ravne na
Koroškem, d.o.o. ter po potrebi na terenu.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Naloge delovnega mesta:
– vodi posle javnega podjetja in ga zastopa,
– je odredbodajalec javnega podjetja,
– podpisuje poslovne akte, listine in druge dokumente iz poslovanja javnega podjetja,
– določa naloge zaposlenim v javnem podjetju in
nadzoruje njihovo izvajanje,
– izvaja sklepe ustanovitelja in nadzornega sveta,
– pripravlja poslovne načrte, poročila, razvojne načrte, programe izvajanja javnih služb,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest
po predhodnem soglasju nadzornega sveta,
– sprejema kadrovski načrt po predhodnem soglasju nadzornega sveta,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci,
– izvaja kadrovsko politiko ter prerazporejanje in
sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
– poroča ustanovitelju in nadzornemu svetu javnega podjetja o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na
delovanje javnega podjetja,
– izvajanje nalog, ki jih določa zakon.
Za direktorja je lahko imenovana vsaka poslovno
sposobna fizična oseba, ki poleg zakonskih pogojev
izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno na specializaciji po visokošolskih strokovnih programih, ali na univerzitetnem programu ali magisterij stroke (2. bolonjska
stopnja), ekonomske, tehnične ali pravne smeri;
– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po pridobitvi izobrazbe, ki je navedena kot pogoj, in od tega
najmanj dve leti delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih in nalogah;
– da ima sposobnosti za organiziranje in vodenje
dela v kolektivu.
Za direktorja ne more biti imenovana oseba, ki
– je že član drugega organa vodenja ali nadzora
tega podjetja;
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba
ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od
pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali
– je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje
podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti
po pravnomočnosti sodbe.
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Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti naslednja dokazila:
1. življenjepis ter da se navede poleg formalne
izobrazbe tudi druga znanja in veščine, iz katerih je razvidno, da ima kandidat sposobnosti za organiziranje in
vodenje dela v kolektivu;
2. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in
smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila
pridobljena;
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih in nalogah (obvezno navesti: obdobje, v katerem je kandidat opravljal
posamezna dela in naloge, kje jih je opravljal, kandidat naj natančno opiše kakšno vrsto dela in nalog je
opravljal, stopnjo zahtevnosti del in nalog ter kakšen
naziv je imel);
4. izjavo o znanju uradnega jezika;
5. program poslovanja in razvoja javnega podjetja
v mandatnem obdobju;
6. izjave kandidata, da:
– ni član drugega organa vodenja ali nadzora tega
podjetja;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma, da
je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti
sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi
opravljanja poklica, dokler traja prepoved;
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe,
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno
obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij,
o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po
pravnomočnosti sodbe;
7. izjavo, da dovoljuje JKP Ravne na Koroškem, d.o.o. pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za
namen tega razpisa. V primeru, da kandidat s tem ne
soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna zahtevana
dokazila.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 4-letni mandat, za polni delovni
čas.
Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti kuverti na naslov: Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem,
d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom: Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja
JKP Ravne na Koroškem, d.o.o.«, in sicer v roku 15 dni.
Rok za oddajo prijave prične teči naslednji dan po zadnji
objavi. Razpis se objavi na Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje, na spletni stran JKP Ravne na Koroškem, d.o.o., www.jkpravne.si, na spletni strani Občine
Ravne na Koroškem, www.ravne.si in v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Upoštevane bodo pravočasne in popolne prijave
z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom oziroma vizijo razvoja javnega podjetja. Izbirni
postopek, ki vključuje tudi razgovor, se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne
pogoje. Razgovor opravi Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o.
Kandidati bodo na podlagi 19. člena Statuta Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o.
o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

199

Stran

200 /

Št.

5 / 26. 1. 2018

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko pridobijo na Javnem komunalnem podjetju Ravne
na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, odgovorna oseba: Maja Blatnik Gorenšek,
tel. 02/821-54-83, vsak dan med 8. in 10. uro oziroma
po e-pošti: maja.blatnik.gorensek@jkpravne.si.
Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja
Ravne na Koroškem, d.o.o.
Ob-1202/18
Svet zavoda Gimnazije Ormož, Hardek 5a, 2270
Ormož, na podlagi ZOFVI in sklepa 2. izredne seje Sveta zavoda z dne 24. 1. 2018, Svet šole Gimnazije Ormož, Hardek 5a, 2270 Ormož, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in
posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 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).
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 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 do 5. 2. 2018 na naslov:
Svet zavoda Gimnazije Ormož, Hardek 5a, 2270 Ormož,
z oznako »Prijava za razpis ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Gimnazije Ormož
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Druge objave
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Ob-1160/18

Na podlagi drugega odstavka 20. člena Odloka o turistični taksi v Občini Bovec (Uradno glasilo,
št. 5/2005, Uradni list RS, št. 2/13, 37/15 in 45/16),
v skladu s 24. členom Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 25/14) Občina
Bovec objavlja
javni poziv
za posredovanje podatkov, ki bodo osnova
za izračun pavšalnega zneska turistične takse
v Občini Bovec
I. Poziv novim zavezancem: Občina Bovec poziva
nove zavezance iz 9. člena Odloka o turistični taksi
v Občini Bovec (lastnike počitniških hiš in stanovanj na
območju Občine Bovec) k oddaji podatkov. Novi zavezanci so dolžni podatke vpisati v predpisani priloženi
obrazec in jih do vključno 7. 3. 2018 poslati na naslov:
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.

II. Poziv zavezancem, ki uveljavljajo oprostitvene
razloge
Občina Bovec poziva tudi vse zavezance po 9. členu Odloka o turistični taksi v Občini Bovec (lastnike
počitniških hiš in stanovanj na območju Občine Bovec),
da v primeru obstoječih oprostitvenih razlogov za leto
2017, kot sledijo iz druge alinee 7. člena Odloka, lahko
do postavljenega roka (v kolikor tega še niso storili)
podajo vlogo za oprostitev plačila letnega pavšalnega
zneska turistične takse za leto 2017. Iz preteklih izpolnjenih obrazcev se upoštevajo zgolj podatki o uporabni
površini in številu ležišč, medtem ko vloge za morebitno oprostitev niso prenosljive na naslednje leto in je
njihovo upravičenost treba izkazovati vsako leto sproti
za preteklo leto. Oprostilni razlogi so le stalno bivališče
ali oddaja v najem za bivanje, invalidnost in nebivalnost
objekta, ki se dokazuje s fotografijami.
Vloge z oprostitvenimi razlogi in utemeljitvijo pošljite
na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec, do vključno 7. 3. 2018.
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Odlok in Odloki o spremembi odloka o turistični taksi v Občini Bovec ter predpisani obrazec za posredovanje podatkov so v elektronski obliki dostopna na spletni
strani Občine Bovec: http://obcina.bovec.si. Za kakršna
koli pojasnila smo vam na voljo na tel. 05/38-41-902
(kontaktna oseba Vesna Cuder) in 05/38-41-911 (kontaktna oseba: tajnik občine Katarina Barbara Ostan).
Občina Bovec
Št. 610-1/2018

Ob-1163/18

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
68/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US,
111/13 in 68/16), v skladu z določili Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 38/12, 90/12 in 62/16) ter Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12), Mestna
občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju: MOC) objavlja
javni poziv
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala
Mestna občina Celje v letu 2018
1. Predmet poziva: predmet poziva je izbira kulturnih projektov (v nadaljevanju: projektov), ki jih bo sofinancirala Mestna občina Celje v letu 2018.
2. Področja poziva
Poziv se nanaša na sofinanciranje projektov na
področju:
A/ društvene kulturne dejavnosti;
B/ založniške dejavnosti;
C/ plesne dejavnosti;
D/ vizualne dejavnosti;
E/ splošnih stroškov delovanja kulturnih zvez in
organizacij;
F/ dejavnosti pevskih zborov in pevskih društev.
3. Pomen izrazov
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (gledališka ali plesna predstava, koncert ipd.),
ki jo bo v letu 2018 sofinancirala MOC (sedma alineja
2. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo).
Zasebne kulturne organizacije so kulturna društva,
zasebni zavodi in druge organizacije zasebnega prava,
ki izvajajo kulturne dejavnosti na območju MOC.
Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno
kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki
registrirani v posebnem razvidu pri Ministrstvu za kulturo RS.
Predlagatelj projekta je pravna ali fizična oseba, ki
deluje na področju kulture v javnem interesu in katere
ustanoviteljica ni lokalna skupnost, kulturno društvo, ki
izvaja ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Upravičena oseba je predlagatelj, katerega vloga
izpolnjuje splošne pogoje, določene v besedilu tega
poziva in podrobni razpisni dokumentaciji poziva. Izpolnjevanje pogojev na pozivu se ugotavlja na osnovi
obveznih dokazil in vloge predlagatelja.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov
celotnega projekta v finančni konstrukciji ujemajo (odhodki = prihodki). Prikazani in navedeni morajo biti vsi
viri financiranja projekta in njihov obseg.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Za sofinanciranje kulturnih projektov se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki izpolnjujejo naslednje
splošne pogoje poziva:

a/ za področja A/ društvene kulturne dejavnosti,
B/ založniške dejavnosti, C/ plesne dejavnosti, D/ vizualne dejavnosti in F/ dejavnosti pevskih zborov in
pevskih društev:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega poziva (dokazilo: kopija izpiska
iz sodnega registra oziroma drugega javnega registra
ali kopija potrdila upravne enote ali drugega ustreznega
potrdila, iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za izvajanje predmetne kulturne dejavnosti v RS
in kopija veljavnega statuta ali ustanovitvenega akta);
– imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče na območju Mestne občine Celje najmanj 3 leta, vštevši od
dneva zaključka pozivnega roka nazaj. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem
obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na
področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju
države in/ali EU);
– bodo prijavljene projekte izvedli v letu 2018 na
območju Mestne občine Celje;
– bodo predložili izjavo, da soglašajo z brezplačno
izvedbo predstavitve prijavljenega projekta oziroma dela
projekta iz svojih repertoarjev v okviru oživitve starega
mestnega jedra in Celjskega gradu. Predstavitev naj bo
vsebinsko prioritetna za projekt »Poletje v Celju, knežjem mestu« v letu 2018. Projekt mora izvajalec uskladiti
s pogoji razpisne dokumentacije in s programom Zavoda
Celeia Celje pred oddajo prijave v skladu z doseženim
dogovorom.
Predlagatelji imajo možnost predstavitve svojega
projekta v vsakem primeru, tudi če ne bodo sofinancirani
po tem pozivu. Za to predstavitev projekta bodo prejeli
ustrezne reference (dodatne informacije na zadnjih straneh razpisne dokumentacije);
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je
projekt sofinanciran s strani Mestne občine Celje;
b/ za področje A/ društvene kulturne dejavnosti:
– se lahko prijavijo le kulturna društva;
– tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na
področju A/ društvene kulturne dejavnosti, ne morejo
kandidirati na ostalih področjih (B/, C/, D/, E/ in /F);
– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delovanja najmanj 10 kulturnih dogodkov;
c/ za področje B/ založniške dejavnosti:
– imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče (samo
za področje B/) na območju MOC najmanj 3 leta, vštevši
od dneva zaključka pozivnega roka nazaj. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem
obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na
področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju
države in/ali EU);
– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni
v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali
druge evidence za pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi) in druge fizične
osebe, ki stalno prebivajo na območju Mestne občine
Celje najmanj 3 leta. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste
prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem obdobju dosegli
izjemne in vidne, dokazljive uspehe na področju kulture
(Celjski grb, druga priznanja na nivoju države in/ali EU);
d/ za področje C/ plesne dejavnosti in D/ vizualne
dejavnosti:
– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra
ali druge evidence za pravne osebe oziroma potrdilo
o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi), ki imajo
sedež oziroma stalno prebivališče na območju Mestne
občine Celje;
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e/ za področje E/ splošnih stroškov delovanja kulturnih zvez in organizacij:
– se lahko prijavijo nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, kot so kulturne zveze in organizacije, ki
imajo sedež oziroma enoto na območju Mestne občine
Celje ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– v kulturno zvezo oziroma organizacijo je vključenih vsaj 30 društev;
– so registrirane v MOC in delujejo najmanj 30 let;
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje
dobička;
– svojo dejavnost izvajajo na območju in v interesu
MOC;
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju povezovanja in širjenja kulturne dejavnost v društvih;
– spodbujajo razvoj na področju ljubiteljskih (društvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne dejavnost v Mestni občini Celje;
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti.
f/ za področje F/ dejavnosti pevskih zborov in pevskih društev:
– se lahko prijavijo le ljubiteljska kulturno-pevska
društva oziroma skupine, katerih osnovna dejavnost je
vokalno-instrumentalna ustvarjalnost (zborovsko petje
in izvajanje koncertov, pevski nastopi ipd.);
– tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na
področju F/ dejavnost pevskih zborov in pevskih društev, ne morejo kandidirati na ostalih področjih (A/, B/,
C/, D/ in E/);
– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delovanja najmanj 10 kulturnih dogodkov.
Predlagatelji oziroma izvajalci kulturnih projektov
lahko na ta poziv prijavijo izključno en projekt na le eno
izmed področij tega poziva. Eventualne prijave večjega
števila projektov istega predlagatelja oziroma zakonitega zastopnika, ki se pojavlja v različnih pravnih in
fizičnih osebah, ne bodo upoštevane oziroma se bo
upoštevala le najbolje ovrednotena vloga, ostale vloge
bodo izločene.
5. Merila za izbor projektov: predlogi projektov predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so
podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega
javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje
vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.
6. Delež sredstev
V proračunu Mestne občine Celje je za leto
2018 predvidenih 178.446 EUR, na kontu št. 413302,
na naslednjih področjih v zneskih:
A/ društvena kulturna dejavnost
B/ založniška dejavnost
C/ plesna dejavnost
D/ vizualna dejavnost
E/ splošni stroški delovanja kulturnih
zvez in organizacij
F/ dejavnost pevskih zborov in
pevskih društev
Skupaj:

74.700 EUR
14.600 EUR
12.800 EUR
12.800 EUR
39.911 EUR
23.635 EUR
178.446 EUR.

Mestna občina Celje si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja
proračuna Mestne občine Celje za leto 2018.
Predlogi projektov predlagateljev na vseh področjih
poziva (A/ društvene kulturne dejavnosti, B/ založniške
dejavnosti, C/ plesne dejavnosti, D/ vizualne dejavnosti,
E/ splošnih stroškov delovanja kulturnih zvez in organi-
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zacij in F/ dejavnosti pevskih zborov in pevskih društev),
ki izpolnjujejo pogoje tega poziva, pa so sofinancirani
s strani Mestne občine Celje na drugi osnovi za isti projekt, ne morejo biti sofinancirani skladno s tem pozivom.
Mestna občina Celje je vsem fizičnim osebam od
prejetih sredstev za projekt dolžna odvesti dohodnino, ker le-ta po 20. členu Zakona o dohodnini (Uradni
list RS, št. 117/06, 90/07, 119/07, 10/08, 92/08, 78/08,
125/08, 119/08, 20/09, 104/09, 10/10, 13/10, 28/10 –
uradno prečiščeno besedilo, 20/10, 43/10, 51/10 – uradno prečiščeno besedilo, 106/10, 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 103/10, 9/11 – ZUKD-1, 105/11, 9/12
– odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12,
102/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 108/13, 29/14 – odl. US,
50/14, 94/14, 23/15, 55/15, 102/15 – ZUJF-E in 104/15)
ni med oproščenimi.
Sofinancirani ne bodo projekti, katerih finančna
konstrukcija ne bo realna ali bo ocenjena tako visoko,
da z morebitno finančno podporo Mestne občine Celje
ne bi bili izvedljivi.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: Mestna občina Celje bo z izbranim predlagateljem projekta
sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2018.
Projekt bo sofinancirala v okviru proračunskih možnosti.
8. Rok, v katerem morajo biti poslane vloge predlogov poziva
Poziv se prične z objavo v Uradnem listu RS z dnem
26. 1. 2018 in zaključi z dnem 26. 2. 2018.
V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale kontinuirano po vrstnem redu prispetja prijave.
9. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
1. Povabilo k oddaji vloge predloga projekta
2. Navodila predlagateljem za izdelavo vloge predloga projekta
3. Obrazec podatkov o predlagatelju predloga
projekta OBR – 1
4. Izjava o sprejemanju pogojev poziva in pravilnih podatkih OBR – 2
5. Izjava o sprejemanju pogojev poziva – oživitev
starega mestnega jedra in Celjskega gradu OBR – 3
6. Predlog projekta OBR – 4
7. Vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta
OBR – 5
8. Vzorec poročila o izvedbi projekta za leto 2018
OBR – 6
9. Dodatne informacije v zvezi s pogoji za sodelovanje na pozivu.
Razpisno dokumentacijo poziva lahko predlagatelji projektov v roku poziva pridobijo na spletni strani
Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/javna-narocila)
oziroma jo lahko prejmejo po elektronski pošti (zahtevek
se mora posredovati na elektronski naslov: vlado.kozel@celje.si ali tanja.opresnik@celje.si).
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s pozivom vsak dan med 9. in 11. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri višjem svetovalcu Vladu
Koželu, tel. 03/42-65-886, e-mail: vlado.kozel@celje.si
ali svetovalki Tanji Oprešnik, tel. 03/42-65-887, e-mail:
tanja.opresnik@celje.si.
10. Vsebina vloge predlogov in način pošiljanja
Predlagatelj mora pripraviti vlogo predloga v skladu
z »Navodili predlagateljem za izdelavo vloge predloga
projekta v razpisni dokumentaciji« in predložiti vse zahtevane dokumente 5. točke »Navodila« predlagateljem
projektov. Rok za oddajo predlogov projektov je 26. 2.
2018. Predlagatelji morajo oddati predloge izključno priporočeno po pošti (datum poštnega žiga). Takšna vloga
mora prispeti na Mestno občino Celje, Oddelek za druž-
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bene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, Celje. Po tem
roku se bodo vloge izločale kot prepozne brez odpiranja.
Vsaka prijavljena vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Kulturni projekti 2018,
z navedbo področja poziva, kot npr.: A/ Društvene kulturne dejavnosti« – odvisno od tega, za katero področje
poziva predlagatelj oddaja vlogo predloga. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti obvezno naveden poln naslov predlagatelja posameznega projekta.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Odpiranje vlog predlogov projektov ne bo javno.
Uradna oseba in strokovna komisija za odpiranje vlog
Mestne občine Celje bo odpirala vloge po vrstnem redu
prispetja. Odprle se bodo vse vloge, ki bodo prispele
v času od začetka pozivnega roka do zaključka pozivnega roka, tj. do 26. 2. 2018. Po tem roku se vloge izločajo
kot prepozne brez odpiranja.
Osebna oddaja vlog v tajništvo Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Celje ne bo mogoča.
Vloge, ki bodo oddane v glavni pisarni Mestne občine
Celje, ne bodo uvrščene v postopek izbora za dodelitev
sredstev.
Vloga, ki ne bo izdelana v skladu z »Navodili predlagateljem za izdelavo vloge predloga projekta v dokumentaciji poziva«, se bo štela za nepopolno
vlogo predloga predlagatelja in se kot taka s sklepom
zavrže.
Predlagatelji projektov bodo o končnem izidu poziva in znesku sofinanciranja s strani Mestne občine Celje
obveščeni z odločbo.
Mestna občina Celje
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2018-2

Ob-1079/18

Pravila SVOBODNEGA SINDIKATA AERODROM
LJUBLJANA, s sedežem Zgornji Brnik 130a, 4210
Brnik – Aerodrom, ki so bila sprejeta dne 27. 12. 2017,
se vpišejo v evidenco statutov in pravil sindikatov pri
Upravni enoti Kranj, pod zaporedno številko.
Št. 101-43/2017-7

Ob-1083/18

Statut Sindikata delavcev Sberbank (skrajšano ime: Sindikat Sberbank), s sedežem Dunajska
cesta 128A, 1000 Ljubljana, sprejeta dne 14. 9. 2017,
se z dnem izdaje odločbe UEL Izpostava Bežigrad,
št. 101-43/2017-5 z dne 11. 12. 2017, hranijo pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostavi Bežigrad in vpiše v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno št. 2/2017.
Št. 101-1/2018-4

Ob-1124/18

Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem
15. 1. 2018 sprejme v hrambo statut z nazivom »Statut
Sindikata finančnih organizacij Slovenije« in ga vpiše
v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 367 za sindikat z imenom: Konferenca sindikatov
ZSSS, Zavarovalnice Triglav, d.d., kratico: Konferenca sindikatov ZSSS, ZT, d.d. in sedežem: Miklošičeva
cesta 19, Ljubljana.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1155/18
Ime medija: Rock Radio Slovenija.
Izdajatelj: Radio Brezje d.o.o.
Direktorica: Cvetka Jambrošič, pedagog.
Lastnik: 100 % Štefan Jambrošič, Prečna ulica 10,
2212 Šentilj.
Ob-1188/18
Ime medija: VAŠA TELEVIZIJA (VTV).
Izdajatelj: VTV Studio, d.o.o., Žarova cesta 10, Velenje.
Ime in priimek ter stalno bivališče oseb, ki imajo več
kot 5 % delež kapitala upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic: Rajko Djordjevič, Šaleška 18d, Velenje – 100,00 %.
Direktor: Rajko Djordjevič.
Ob-1189/18
V skladu s 64. členom Zakona o medijih objavljamo, da je izdajatelj lokalnega televizijskega programa
Gorenjska televizija – GTV, družba TELE-TV D.O.O.,
s sedežem Oldhamska cesta 1A, 4000 Kranj, matična
številka 5304784. Upravljalec in 100 % lastnik družbe
TELE-TV D.O.O. je Iztok Škofic, s stalnim prebivališčem
Golniška cesta 113, 4000 Kranj.
Ob-1199/18
Ime medija:
tiskani mediji: Finance, Moje Finance, Manager,
Strokovni časopis Medicina danes, Medicina in
ljudje, Trendi, Slovenija vas vabi!
elektronski mediji: finance.si, mojefinance.si,
manager-on.net, startaj.si, izvozniki.si, biznisplus.si,
agrobiznis.si, ovinu.si.
Izdajatelj: Časnik Finance, časopisno založništvo d.o.o.
Naslov: Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Firma in sedež pravne osebe: Bonnier Business
Press AB, Torsgatan 21, Stockholm, Švedska.
Delež kapitala: 100 %.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Peter Frankl.
Ob-1200/18
Ime medija: Radio Sora, d.o.o. Kapucinski trg 4,
4220 Škofja Loka.
Izdajatelj: RADIO SORA d.o.o.
Seznam družbenikov:
Delež
kapitala
Občina Škofja Loka, Mestni
trg 15, Škofja Loka
Občina Železniki, Češnjica 48,
Železniki
Občina Gorenja vas - Poljane,
Poljanska c. 87, Gorenja vas
Rudi Zevnik, Mavčiče 23,
Mavčiče
Jesenko Vasilija, Pod griči 51,
Žiri
Krvina Rudi, Slovenska c. 1, Žiri
Mlakar Jelka, Trg svobode 8, Žiri
Novak Matjaž, Srednja vas 11,
Poljane
Potočnik Marjan, Sveti duh 100,
Škofja Loka
Tanja Barašin, Tavčarjeva 23,
Škofja Loka
Občina Žiri, Loška c. 1, Žiri
Radio Sora d.o.o., Kapucinski
trg 4, Škofja Loka

Glasovne
pravice

32,793 % 37,48 %
4,550 %

5,18 %

4,521 %

4,12 %

5,642 %

6,45 %

4,608 %
6,608 %
4,642 %

5,25 %
7,51 %
5,25 %

6,608 %

7,51 %

9,223 %

10,50 %

4,615 %
3,974 %

5,25 %
4,52 %

12,216 % 0

Direktorica: Nada Jamnik.
Odgovorna urednica: Tanja Barašin.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 38221-24/2017/14

Ob-1173/18
Obvestilo

o zaključku javnega poziva za pridobitev mnenj
zainteresirane javnosti glede dodelitve štirimestne
številke skrajšanega izbiranja
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je
3. 11. 2017 s strani vlagatelja Univerzitetni klinični center
Ljubljana prejela vlogo za dodelitev štirimestne številke
skrajšanega izbiranja namenjene dostopu do posebnih
storitev/služb javnega pomena, kakor je opredeljeno
v tretjem odstavku 9. člena Splošnega akta o načrtu
oštevilčenja (Uradni list RS, št. 62/13 in 107/13). V skladu z določili 62. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B,
54/14 – odl. US, 81/15, 40/17) je Agencija dne 24. 11.
2017 v Uradnem listu RS, št. 66/17 in na svoji spletni
strani objavila Javni poziv za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti glede dodelitve štirimestne številke
skrajšanega izbiranja. Po preteku petinštiridesetdnevnega roka Agencija ugotavlja, da ni drugih interesentov
za dodelitev štirimestne številke skrajšanega izbiranja.
V primeru izpolnjevanja vseh predpisanih pogojev bo
Agencija vlagatelju v upravnem postopku izdala odločbo
o dodelitvi številke.
Agencija za komunikacijska omrežja
in storitve Republike Slovenije
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Objave sodišč

Izvršbe
1659 I 11/2017

Os-1151/18

Okrajno sodišče v Cerknici je v izvršilni zadevi upnice Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica, ki jo
zastopa Odvetniška družba Zobarič, d.o.o., o.p., Ferrarska ulica 12, Koper, zoper dolžnika Edvarda Tršavec,
nazadnje stanujoč Allison Avenue 239, CA K2B 5B9,
Ottawa, Kanada, zaradi uveljavitve nedenarne terjatve,
dolžniku Edvardu Tršavcu na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
s sklepom I 11/2017 z dne 19. 12. 2017, ki je postal
pravnomočen dne 13. 1. 2018, postavilo začasno zastopnico odvetnico Katarino Juvančič Kogej, Ljubljanska
cesta 1, Rakek.
Začasna zastopnica bo dolžnika v postopku zastopala vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 16. 1. 2018
VL 84805/2016

Os-1066/18

Izvršitelj Žel Jože, Strossmayerjeva 28, Maribor,
je dne 13. 12. 2017 s pričetkom ob 10. uri, v zadevi
VL 84805/2016, Okrajno sodišče Ljubljana, Kersnikova 2, Ljubljana, zoper dolžnika Demiri Lavdrim, Partizanska cesta 19, Maribor, za upnika Staninvest d.o.o.,
Gregorčičeva 19, Maribor, v Mariboru, Partizanska
c. 19, pri dolžniku, ob prisotnosti: Demiri Hanuša,
dolžnikova mama, opravil rubež nepremičnin: stanovanje številka 5, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske poslovne stavbe na naslovu Partizanska
cesta 19, Maribor. Stanovanje se nahaja v stavbi številka 1342, ter leži na parcelni številki 1215, k.o. Maribor Grad, v skupni izmeri 74,87 m2. Stanovanje ima
sobo 35,09 m2, sobo 15,79 m2, kuhinjo 14,37 m2 ter
kopalnico 9,62 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 12. 2017
VL 45254/2012

Os-1070/18

Izvršitelj Jože Žel, Strossmayerjeva 28, Maribor,
je dne 13. 12. 2017 s pričetkom ob 10. uri, v zadevi VL 45254/2012, Okrajno sodišče Maribor, Cafova 1, Maribor, zoper dolžnika Demiri Lavdrim, Partizanska cesta 19, Maribor, za upnika Kristjan Kvas,
Goriška 1, Šentilj v Slovenskih goricah; Matjaž Polše,
Ptujska cesta 109, Miklavž na Dravskem polju; Aleksander S. Arsenovič, Kerenčičeva 7, Maribor; Marija
Lampe, Nad Čreto 57, Kamnica; Vec Natalija, Partizanska 19, Maribor; Vec Robert, Partizanska 19, Maribor, ki jih zastopa Staninvest d.o.o., Gregorčičeva 19,
Maribor, v Mariboru, Partizanska c. 19, pri dolžniku, ob
prisotnosti: Demiri Hanuša, dolžnikova mama, opravil
rubež nepremičnine: stanovanje številka 5, ki se naha-

ja v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu
Partizanska cesta 19, Maribor. Stanovanje se nahaja
v stavbi številka 1342, k.o. 657 Maribor-Grad, ter leži
na parcelni številki 1215, k.o. Maribor Grad, v skupni
izmeri 74,87 m2. Stanovanje ima sobo 35,09 m2, sobo
15,79 m2, kuhinjo 14,37 m2 ter kopalnico 9,62 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 12. 2017
I 1471/2017

Os-1123/18

V izvršilni zadevi upnika Gorenjska banka d.d.,
Bleiweisova cesta 1, Kranj, proti dolžniku Lent Invest, družba za prikazovanje filmov d.o.o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana, zaradi izterjave denarne
terjatve 1.070.534,02 EUR s pripadki, se na podlagi
sklepa o izvršbi, opr. št. I 1471/2017 z dne 10. 8.
2017 zarubijo nepremičnine, in sicer: stanovanje št. 1
v izmeri 67,70 m2 v pritličju, stanovanje št. 2 v izmeri
68,39 m2 v drugem nadstropju, stanovanje št. 3 v izmeri 76,87 m2 v drugem nadstropju, stanovanje št. 4
v izmeri 69,07 m2 v prvem nadstropju, stanovanje št. 5
v izmeri 77,66 m2 v prvem nadstropju, stanovanje št. 6
v izmeri 66,51 m2 v pritličju. Vsa stanovanja stojijo na
parceli ID znak: 657 1910, katastrska občina 657 Maribor-Grad, parcela 1910. Vsa stanovanja se nahajajo
v št. stavbe 2194.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 1. 2018
VL 81328/2017

Os-1152/18

V izvršilni zadevi upnika K2 finance & Kamrca
nepremičnine, izterjava in pravno svetovanje d.o.o.,
Partizanska cesta 5, Maribor, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Kac in odvetniki o.p. d.o.o., Partizanska cesta 11, Maribor, zoper dolžnika Krekova družba
za storitve, trgovino, posredništvo d.o.o., Partizanska cesta 5, Maribor, zaradi izterjave 9.272,00 EUR
s pp, se na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 81328/2017 z dne 15. 9. 2017
in zapisnika o rubežu nepremičnine izvršitelja Matjaža
Požara z dne 5. 12. 2017, zarubi nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer: lokal št. 4A v izmeri
99,27 m2, ki se nahaja v pritličju in kleti stanovanjske
stavbe št. 1328, k.o. 678 – Spodnje Radvanje, na naslovu Ul. Staneta Severja 5B, Maribor, v izključni lasti
dolžnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2018

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 95/2011

Os-3672/17

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi št. 678-2537, z naslovom Maribor, Cesta proletarskih brigad 57, 59, 61,
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61a, 63, 63a in 65, stoječi na parceli št. 678 80/4,
na predlog priglasitelja Nacionalnega laboratorija za
zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, Maribor,
zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, 11. 12. 2017 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega
naslova: prodajne pogodbe z dne 22. 8. 2001, ki sta jo
sklenila prodajalca Silva Salobir in Martin Salobir, oba
stanujoča Cesta proletarskih brigad 61, Maribor in kupec Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor, ki ga je zastopal direktor Franc
Jurc, s katero sta prodajalca kupcu prodala 3-sobno
stanovanje št. 74 v II. nadstropju večstanovanjske
stavbe, Cesta proletarskih brigad 61 v Mariboru, stoječe na parceli št. 80/4 k.o. Spodnje Radvanje, v skupni
izmeri 72,17 m² in pripadajoč kletni prostor – shrambo
v izmeri 2,50 m² in na prodanem dovolila vpis lastninske pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist Nacionalnega laboratorija za
zdravje, okolje in hrano.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 12. 2017

Amortizacije
N 159/2017

Os-1071/18

V nepravdni zadevi predlagateljice Adrijane Pihler,
Lorbekova ulica 14, Limbuš, ki jo zastopa Avguštin Vuk,
odvetnik v Ljubljani, zaradi razveljavitve zemljiškega pisma št. 114/2013, ki ga je dne 3. 5. 2013 izdalo Okrajno
sodišče v Mariboru in po katerem:
– se to zemljiško pismo izstavi prvemu imetniku
(ustanovitelju zemljiškega dolga) Nikolaju Pauku, rojenem 28. 11. 1973, Partizanska cesta 6, Maribor in se
prenaša po odredbi.
– Zakoniti imetnik tega zemljiškega pisma je upravičen od vsakokratnega lastnika nepremičnine – imetnika
osnovnega pravnega položaja, pri katerem je vknjižen
zemljiški dolg z ID 15574568 in iz vrednosti te nepremičnine zahtevati poplačilo denarnega zneska do skupne
višine terjatve 458.000,00 EUR od zapadlosti te terjatve
do odpoklica.
– To zemljiško pismo je izvršilni naslov za poplačilo
navedene terjatve iz vrednosti navedene nepremičnine.
– Zemljiško pismo je bilo z indosamentom z dne
21. 6. 2013 prenešeno na Nika Pauka, rojenega 23. 3.
1968, Koroška cesta 217, Kamnica, od Nika Pauka pa
dne 10. 8. 2015 indosirano na Adrijano Pihler, rojeno
10. 3. 1976, Lorbekova ulica 14, Limbuš.
Sodišče poziva morebitne osebe, ki razpolagajo
z zemljiškim pismom, da ga v roku 60 dni predložijo
sodišču.
Zoper predlog za razveljavitev se lahko ugovarja
v roku 60 dni od dneva objave tega oklica. Upravičenci
iz listine morajo priglasiti svoje pravice iz listine (zemljiškega pisma) v roku 60 dni od dneva objave tega oklica.
Listina se bo razveljavila, če v določenem roku
60 dni ne bo predložena sodišču.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2018
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Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
I 52/2015

Os-3677/17

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač
v izvršilni zadevi upnika Okrajno sodišče v Ljubljani,
Miklošičeva cesta 10, Ljubljana, zoper dolžnika Aleša
Božič, Vovše 9, Vače, EMŠO 1412968500155, zaradi
izterjave 200,00 EUR, sklenilo:
Za začasnega zastopnika dolžnika Aleša Božič,
Vovše 9, Vače, se imenuje odvetnik Iztok Šubara,
Ulica 1. junija 36, Trbovlje.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 11. 12. 2017
VL 59492/2017

Os-1121/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Davidov
hram Veletrgovina d.o.o. Ljubno, Loke 37, Ljubno ob
Savinji, ki ga zastopa zak. zast. Dušan Žehelj, proti
dolžniku Nicolasu Konečnik, Trg 4. julija 30, Dravograd,
zaradi izterjave 4.105,08 EUR, sklenilo:
Dolžniku Nicolasu Konečnik, Trg 4. julija 30, Dravograd, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Tomaž Rotovnik, Koroška cesta 47, 2370 Dravograd.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 236/2017

Os-3686/17

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski postopek po dne 26. 4. 1985 umrli Fani Hrobat,
roj. 25. 4. 1945 v Trstu, hčerki Franca in Ane Antler, ob
smrti neznanega prebivališča.
Ker se ne ve, ali je kaj dedičev, sodišče poziva vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski tega
sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo. Iz teh podatkov pa na dan izdaje
tega oklica izhaja, da ni znano, ali je zapustnica imela kaj
potomcev (in zakonca) kot dedičev I. dednega reda); da
je zapustnica imela sestri Marijo Hrobat in Ano Hrobat, ki
sta obe že pokojni, a se tudi zanju ne ve, ali sta imeli kaj
potomcev ali drugih sorodnikov, ki bi prišli po njima (kot
njuni dediči) in/ali prek njiju (na podlagi vstopne pravice)
v poštev za dedovanje po zapustnici kot njeni dediči
II. dednega reda; in da je edina danes znana zapustničina
sorodnica, ki bi prišla v poštev za dedovanje po njej, če
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se na ta oklic ne bi javil nihče, njena sestrična Nevenka
Kranjc, ki pa po zapustnici deduje šele v III. dednem redu
kot hčerka zapustničine tete Angele Jelušič – hčerke
zapustničinega strica Jožefa Hrobata (ta pa je bil sin zapustničinega starega očeta Franca Hrobata in hkrati brat
zapustničinega očeta Franca Hrobata ml.).
Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 14. 12. 2017
D 343/2016

Os-1058/18

Anton Babič, pok. Josipa, roj. dne 25. 7. 1894, nazadnje stanujoč v Marezigah, Burji 28, je dne 9. 2. 1960
umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 1. 2018
D 640/2015

Os-1072/18

Zapuščinska zadeva: po pok. Josipu Starcu, sinu
Mateja, roj. 9. 4. 1860, nazadnje stanujoč Črni Kal 60,
Črni Kal, umrl dne 1. 6. 1922.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 1. 2018
D 494/2016

D 304/2016

Os-3688/17

V zapuščinski zadevi po pok. Rosi Ambrosy, rojeni
28. 8. 1857, umrli 14. 11. 2007, neznanega zadnjega
prebivališča, gre za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.

Os-3535/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 6. 5. 2016 umrli Gruden Olgi, roj. Krapež,
roj. 10. 9. 1919, Lokve 60.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 11. 2017

Oklici pogrešanih

Os-1074/18

Zapuščinska zadeva: po pok. Ivanu Semcu, sinu
Valentina, roj. 16. 8. 1896, nazadnje stanujoč Črni Kal,
umrl 17. 8. 1966, razglašen za mrtvega (N 103/2015).
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 1. 2018
I D 1556/2014

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 12. 2017

N 74/2017

Os-1109/18

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Maria
Palčič, pok. Josipa, nazadnje bivajoč Karli, Gračišče,
za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 1. 2018
N 19/2017

Os-1127/18

Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom opr. št.
N 19/2017 z dne 12. 1. 2018 sklenilo, da se nasprotni
udeleženec Alojz Pirc, roj. 14. 12. 1891, nazadnje stanujoč Arto 6, Studenec, ki je po podatkih spisa umrl dne
16. 12. 1953, razglasi za mrtvega z dnem 16. 12. 1953.
Skrbništvo za pogrešanega bo opravljal Center za socialno delo Sevnica. Sodišče poziva pogrešanega, da se
oglasi, in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da
to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
z opozorilom, da bo po poteku roka pogrešani razglašen
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 12. 1. 2018
N 34/2017

Os-1112/18

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu vodi nepravdni
postopek pod opr. št. N 34/2017 na predlog predlagatelja
Cirila Detečnik, Graška Gora 1, Podgorje pri Slovenj Gradcu, zaradi razglasitve za mrtvega Jožefa Marzel, brez prijavljenega bivališča v Republiki Sloveniji, roj. 20. 3. 1922,
ki ga zastopa skrbnica za posebni primer Nataša Detečnik,
Graška Gora 1, Podgorje pri Slovenj Gradcu.
Po pridobljenih informacijah naj bi Jožef Marzel (ponekod naveden tudi Jožef Marzelj) umrl 5. 3. 1944 na Ruski
fronti, kot prisilno mobiliziran vojak nemške vojske. Da naj
bi bil pogrešani že pokojni, potrjuje fotografija nagrobnika
družine Marzel – po domače Černivnikovi, na kateri je naveden Jože Marzel – rojen 1922 in umrl 1944. Iz izpiska iz
zemljiške knjige z dne 9. 11. 2017 pa izhaja, da je na podlagi prisojilne listine z dne 29. 12. 1922 A 138/25-5 vknjižena zastavna pravica za dedne deleže za parc. št. 390/1
k.o. 852 Golavabuka v korist Jožefa Marzela, strica predlagatelja. Sorodniki razpolagajo s podatkov, da Jožef Marzel
ni bil poročen in ni imel potomcev. Iz podatkov, pridobljenih
v Župnišču Šmartno pri Slovenj Gradcu izhaja, da datum
smrti Jožefa Marzela pri njih ni zabeležen, saj njegovo truplo ni bilo pripeljano iz Rusije.
Ker od domnevne smrti Jožefa Marzela, to je od 5. 3.
1944, o njem ni nobenega poročila, pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešanemu in njegovem življenju, naj to
sporočijo Okrajnemu sodišču v Slovenj Gradcu ali skrbnici
za poseben primer Nataši Detečnik, Graška Gora 1, Podgorje pri Slovenj Gradcu, v roku 3 mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku navedenega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 1. 2018

Oklici o začetku postopka odvzema
premoženja nezakonitega izvora
V P 67/2018

Os-1186/18

1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 10. 1. 2018
prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko
V P 67/2018.
2. Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– nepremičnine: parc. št. 449/16 (ID 972756), 449/21
(ID 6599444), 449/23 (ID 6599445) in 449/24 (ID 6599447),
vse k.o. 2102 – Kokrica in nepremičnini parc. št. 1694/10 (ID
6811626) in 1694/11 (ID 6811625), obe k.o. 2471 – Kačja
vas, vse last prvega toženca Draga Leskovška do 1/1;
– osebni
avto
Kia
Sportage,
št.
šasije
U5YPC814ADL299846, letnik 2013, katerega lastnica je
druga toženka Alina Leskovsek;
– sredstva:
– na zavarovalni polici št. 10125457 pri NLB Vita
življenjska zavarovalnica d.d., katerih vrednost je na dan
16. 1. 2017 znašala 10.637,44 EUR, zavarovanka druga
toženka Alina Leskovsek;
– na zavarovalni polici št. 10236251 pri NLB Vita
življenjska zavarovalnica d.d., katerih vrednost je na dan
29. 1. 2017 znašala 10.860,00 EUR, zavarovanka druga
toženka Alina Leskovsek;
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– prvega toženca Draga Leskovška v vrednosti
339.083,24 EUR;
– druge toženke Aline Leskovsek v vrednosti
95.657,84 EUR.
3. Tožena stranka: 1. Drago Leskovšek, Golniška
cesta 119a, Mlaka pri Kranju, Kranj in 2. Alina Leskovsek,
Golniška cesta 119a, Mlaka pri Kranju, Kranj.
4. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju Okrožnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. V P 67/2018 z dne 19. 1. 2018
se glasi:
„1. Ugodi se predlogu tožeče stranke za začasno
zavarovanje v pravdnem postopku z dne 10. 1. 2018 in se
odredi začasno zavarovanje premoženja tako, da se do
pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku:
– prvo toženi stranki Dragu Leskovšku ali komu drugemu po njegovem nalogu ali pooblastilu prepove odtujiti
in obremeniti nepremičnine parc. št. 449/16 (ID972756),
449/21 (ID 6599444), 449/23 (ID 6599445) in 449/24
(ID 6599447), vse k.o. 2102 – Kokrica in nepremičnino
1694/11 (ID 6811625), k.o. 2471 – Kačja vas
z zaznambo prepovedi v zemljiški knjigi.
– drugo toženi stranki Alini Leskovsek ali komu drugemu po njenem nalogu ali pooblastilu prepove odtujiti ali obremeniti vozilo znamke Kia Sportage, št. šasije U5YPC814ADL299846, letnik 2013, ocenjeno na
26.300 EUR, katerega lastnica je Alina Leskovsek,
z vpisom te prepovedi v register neposestnih zastavnih
pravic in zarubljenih premičnin;
– Družbi NLB Vita, življenjski zavarovalnici, d.d., Ljub
ljana, Trg republike 3, Ljubljana, odredi, da drugo toženi
stranki Alini Leskovsek ali komurkoli drugemu po njenem
nalogu ali pooblastilu odreče izplačilo, prenos, odtujitev ali
obremenitev sredstev po zavarovalni polici št. 10236251,
na dan 29. 1. 2017 ocenjenih na 10.860,00 EUR in sredstev po zavarovalni polici št. 10125457, na dan 16. 1. 2017
ocenjenih na 10.637,44 EUR.
Družba NLB Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. mora
takoj pisno obvestiti sodišče o izvršitvi tega sklepa o zavarovanju ali morebitnih ovirah, zaradi katerih izvršitev ni
mogoča.
2. Kar zahteva tožeča stranka več ali drugače se
zavrne.
3. Ugovor zoper ta sklep ne zadrži izvršitve sklepa.“
5. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh pravic niso
vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje
pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega
oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom,
ki ureja pravdni postopek glede sospornikov in udeležbe
drugih oseb v pravdi.
6. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico
v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove
pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno
odločeno (32. člen ZOPNI).
7. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe
o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki,
ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena
ZOPNI, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve
do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila
iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu
pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja,
razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili
mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito
(peti odstavek 33. člena ZOPNI).
8. Dan objave oklica: 26. 1. 2018.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2018
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Preklici

Drugo preklicujejo
»SONJA« PREVOZNIŠTVO, d.o.o., Zgornja
Hajdina 67, Hajdina, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500002194002, izdal Cetis Celje, d.d., na ime
Franc Vogrinec. gnv-339025
ALEKSANDER GLOBEVNIK S.P., Kržišče 14,
Raka, izvod licence, št. 012293/01. gnt-339027
AVTOPREVOZNIŠTVO GORŠE MATJAŽ s.p.,
Anžurjeva ulica 14A, Ljubljana-Polje, potrdilo za voznika, št. 012380/SŠD36-2-163/2017, izdano na ime
Gojković Miloš, veljavnost od 6. 1. 2017 do 30. 6.
2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnd-339018
AVTOPREVOZNIŠTVO GORŠE MATJAŽ s.p.,
Anžurjeva ulica 14A, Ljubljana-Polje, potrdilo za voznika, št. 012380/SŠD36-2-2647/2016, izdano na ime
Jokić Slobodan, veljavnost od 22. 6. 2016 do 16. 12.
2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnc-339019
Budna Slavko, Veliki kamen 1a, Koprivnica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500030418001,
izdal Cetis Celje d.d. gnq-339005
EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500050241000,
izdal Cetis Celje d.d., na ime Hasan Halkić.
gnw-339024
EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500011480012,
izdal Cetis Celje d.d., na ime Hadžić Ishak. gnl-339035
Goran
Razgoršek
s.p.,
Pameče 7B, Slovenj Gradec, potrdilo za voznika,
št. 013571/SŠD59-2-1406/2017, izdano na ime Enver Bećirspahić, veljavnost od 20. 3. 2017 do 9. 4.
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gni-339038
Goran
Razgoršek
s.p.,
Pameče 7B, Slovenj Gradec, potrdilo za voznika,
št. 013571/SŠD59-3-1171/2017, izdano na ime Varcar Fahrudin, veljavnost od 6. 3. 2017 do 17. 2. 2018,
izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnh-339039
Jesenko Mojmir, Jesenova 2a, Domžale, odvetniško izkaznico, št. 3860-597613, leto izdaje 2011.
gnm-339034
Kitić Milena, Turjaško naselje 10, Kočevje, študentsko izkaznico, št. 31090252, izdala Univerza
v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo. gnj-339037
MARJAN BERGANT S.P., Repnje 29, Vodice,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500010882002,
izdal Cetis Celje d.d., na ime Marjan Bergant.
gny-339030
Mlakar Rajko, Opale 11, Žiri, certifikat NPK: Gozdarski traktorist, izdajatelj Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, leto izdaje 2016. gng-339015
Mlakar Rajko, Opale 11, Žiri, certifikat NPK: Gozdarski sekač, izdajatelj Srednja gozdarska in lesarska
šola Postojna, leto izdaje 2016. gnf-339016
Musić Besim, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje,
certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja,
št. IZO-07/1563, izdajatelj Šolski center Celje, leto
izdaje 2007. gnr-339029

Najvirt Vilibald, Dragučova 18a, Pernica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012032002, izdal
Cetis Celje d.d. gny-339022
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino:
PETROL 226, Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana,
Dunajska cesta 50. gns-339028
PRONA d.o.o., Zaloška cesta 167, Ljubljana, izvod licence, št. G008115/07473/003, za vozilo reg.
št. LJ006-CV. gnz-339021
Sukič Darko s.p., Dolgi most 8A, Ljubljana, izvod licence, št. 12364/002, za vozilo Iveco, reg.
št. LJ-59-3HR, veljavnost do 20. 3. 2018. gnn-339033
TEAM
TRANSPORT
d.o.o.,
Cerkova
ulica 26, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 2070500001940400, izdal Cetis Celje d.d.
gnp-339031
TOMAŽ KADILNIK s.p., Škofja vas 29B, Škofja vas,
potrdilo za voznika, št. 012728/SŠD13-2-770/2015, izdano na ime Anđelković Zoran, veljavnost do 17. 5.
2015, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gne-339017
Totić Željko, Pot na Rakovo jelšo 62, Ljubljana,
certifikat NPK, št. 2518/2009, izdan 1. 9. 2009, izdajatelj Agencija za promet. gnb-339020
TRANS DE-JUS, DENIS JUS s.p., Kidričeva ulica 90, Rogaška Slatina, potrdilo za voznika,
št. O5006674, izdano na ime Salihović Nedin, veljavnost od 23. 3. 2015 do 29. 7. 2015, izdajatelj Obrtno
podjetniška zbornica Slovenije. gnp-339006
TRANS DE-JUS, DENIS JUS s.p., Kidričeva ulica 90, Rogaška Slatina, potrdilo za voznika,
št. O5009921, izdano na ime Salihović Edmir, veljavnost od 28. 10. 2016 do 20. 6. 2017, izdajatelj Obrtno
podjetniška zbornica Slovenije. gno-339007
TRANS DE-JUS, DENIS JUS s.p., Kidričeva ulica 90, Rogaška Slatina, potrdilo za voznika,
št. O5005393, izdano na ime Mulabdić Senad, veljavnost od 20. 4. 2014 do 2. 10. 2014, izdajatelj Obrtno
podjetniška zbornica Slovenije. gnn-339008
TRANS DE-JUS, DENIS JUS s.p., Kidričeva ulica 90, Rogaška Slatina, potrdilo za voznika,
št. O5003465, izdano na ime Mulabdić Senad, veljavnost od 24. 4. 2013 do 19. 4. 2014, izdajatelj Obrtno
podjetniška zbornica Slovenije. gnm-339009
TRANS DE-JUS, DENIS JUS s.p., Kidričeva ulica 90, Rogaška Slatina, potrdilo za voznika,
št. O5005544, izdano na ime Kuljaninović Damir, veljavnost od 9. 6. 2014 do 21. 5. 2015, izdajatelj Obrtno
podjetniška zbornica Slovenije. gnl-339010
TRANS DE-JUS, DENIS JUS s.p., Kidričeva ulica 90, Rogaška Slatina, potrdilo za voznika,
št. O5008904, izdano na ime Ibrahimović Senad, veljavnost od 12. 5. 2016 do 10. 5. 2017, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gnk-339011
TRANS DE-JUS, DENIS JUS s.p., Kidričeva ulica 90, Rogaška Slatina, potrdilo za voznika,
št. O5010264, izdano na ime Forčaković Adnan, veljavnost od 19. 12. 2016 do 24. 4. 2017, izdajatelj
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gnj-339012
TRANS DE-JUS, DENIS JUS s.p., Kidričeva ulica 90, Rogaška Slatina, potrdilo za voznika,
št. O5009182, izdano na ime Đulović Arnel, veljavnost
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od 11. 7. 2016 do 21. 6. 2017, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gni-339013
TRANS DE-JUS, DENIS JUS s.p., Kidričeva ulica 90, Rogaška Slatina, potrdilo za voznika,
št. O5009851, izdano na ime Akeljić Muhidin, veljavnost od 19. 10. 2016 do 18. 10. 2017, izdajatelj Obrtno
podjetniška zbornica Slovenije. gnh-339014
TRANSPORT SUHOVRŠNIK d.o.o., Čeplje 8,
Gornji grad, izvod licence, št. 013617/003, za vozilo
M.A.N., reg. št. CE ZR-299, veljavnost do 18. 2. 2020.
gnx-339023
VABI-SCO d.o.o., Zaloška cesta 145, Ljubljana,
izvod licence, št. GE007295/05813/004, za tovorno
vozilo, reg. št. LJ UD-012, veljavnost do 30. 4. 2020.
gnu-339026
Vamberger Eva, Zlatnarjeva pot 16, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 11200240891, izdala Gea
College Ljubljana. gno-339032

5 / 26. 1. 2018 /

Stran

213

Stran

214 /

Št.

5 / 26. 1. 2018

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

VSEBINA

Javni razpisi

137

Javne dražbe

196

Razpisi delovnih mest

197

Druge objave

201

Evidence sindikatov

205

Objave po Zakonu o medijih

206

Objave po Zakonu o elektronskih
komunikacijah

207

Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Oklici o začetku postopka odvzema premoženja
nezakonitega izvora

208
208
208
209
209
209
210

Preklici
Drugo preklicujejo

212
212

211

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Internet:
www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

