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Javni razpisi
Št. 5440-86/2018/18

Ob-2928/18
Sprememba

Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
Za Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (krajši naslov
javnega razpisa: TPK 2018–2022), oznaka razpisa:
5442-86/2018/14 z dne 12. 9. 2018, objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/18 z dne 14. 9. 2018 (Ob-2838/18),
objavljamo naslednje spremembe:
V preambuli se na koncu doda besedilo:
»ter spremembe odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu,
št. 3032-78/2018/11 z dne 26. 9. 2018«.
V točki 6 se v osmem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se ta glasi:
»V okviru konzorcija se mora vsako leto od 2019 do
2022 načrtovati vsaj en program RPO.«
V točki 6 se spremeni preglednica 1 tako, da se
ta glasi:
»Preglednica 1: Območje delovanja območne službe v statistični regiji
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V točki 7 se sedmemu odstavku doda nov stavek,
ki se glasi:
»Izjema so organizacije iz Občine Litija, ki se lahko
vključijo zgolj v Osrednjeslovensko regijo v KRZS.«
V točki 9.3 se točki d doda nov stavek, ki se glasi:
»Izjema je operacija v Osrednjeslovenski regiji, če
vključi tudi organizacije iz Občine Litija;«
V točki 9.3 se točki e doda nov stavek, ki se glasi:
»Izjema so organizacije iz Občine Litija, ki se lahko
vključijo zgolj v Osrednjeslovensko regijo v KRZS;«
V točki 9.3 se točki h doda nov stavek, ki se glasi:
»Izjema so prijavitelji iz Osrednjeslovenske regije,
ki z namero seznanijo tudi izvajalce iz Občine Litija;«
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 1101-15/2016-2

Ob-2926/18

Javni štipendijski, razvojni, preživninski in invalidski
sklad Republike Slovenije objavlja
spremembe
javnega razpisa za program Fulbright za leto 2018
(225. JR)
V Javnem razpisu za program Fulbright za leto
2018 (225. JR), objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 84/16 dne 23. 12. 2016 (v nadaljevanju: javni razpis), se:
– v prvem odstavku 7. točke »Po dokončnosti odločbe sklad z upravičencem sklene pogodbo. Podpisana pogodba je podlaga za izplačilo sredstev, kot je
opredeljeno v nadaljevanju.« nadomesti z »Dokončna
odločba, s katero bo zahtevku stranke ugodeno, je

Urad za delo Lenart
Urad za delo Maribor
Urad za delo Pesnica
Urad za delo Ruše
Urad za delo Slovenska Bistrica
Urad za delo Gornja Radgona
Urad za delo Lendava
Urad za delo Ljutomer
Urad za delo Murska Sobota
Urad za delo Ajdovščina
Urad za delo Idrija
Urad za delo Nova Gorica
Urad za delo Tolmin
Urad za delo Črnomelj
Urad za delo Metlika
Urad za delo Novo mesto
Urad za delo Trebnje
Urad za delo Dravograd
Urad za delo Slovenj Gradec
Urad za delo Radlje ob Dravi
Urad za delo Ravne na Koroškem
Urad za delo Mozirje
Urad za delo Velenje
Urad za delo Brežice
Urad za delo Krško
Urad za delo Sevnica
Urad za delo Ormož
Urad za delo Ptuj
Urad za delo Hrastnik
Urad za delo Litija
Urad za delo Trbovlje
Urad za delo Zagorje

«

podlaga za izplačilo sredstev, kot je opredeljeno v nadaljevanju«.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Javni štipendijski, razvojni, preživninski
in invalidski sklad Republike Slovenije
Št. 1108-2/2015-314

Ob-2935/18
Sprememba

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije v okviru »Javnega razpisa
Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom
v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti
do znanja 2017–2020«, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 68/17 z dne 1. 12. 2017 in v Uradnem listu RS,
št. 72/17 z dne 15. 12. 2017, objavlja naslednjo spremembo:
1. spremeni se prvi odstavek 11. točke Pritožba
tako, da se glasi:
»Pritožba zoper sklep o odločitvi glede dodelitve
sredstev se vloži pri Javnem štipendijskem, razvojnem,
invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, in sicer v 15 dneh
od prejema sklepa. V pritožbi je treba natančno opredeliti razloge za pritožbo. Merila za ocenjevanje vlog ne
smejo biti predmet pritožbe.«
Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski
in preživninski sklad Republike Slovenije
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Št. 5442-7/2018/11

Ob-2934/18

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, Uredba o skupnih določbah; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba 1304/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe
1303/2013/EU;
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002
in njene izvedbene uredbe;
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5.
2016);
– 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.,
15/17 in 69/17);
– 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
13/18 – ZJF-H);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014 (z vsemi
spremembami);
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI
2014SI16MAOP001 z dne 16. 12. 2014 (z vsemi spremembami; v nadaljevanju: OP EKP 2014 – 2020) in
– Odločitve o podpori št. 8-3/1/MDDSZ/0 za »Javni
razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno
odgovornih podjetij« (št. dokumenta: 3032-76/2018/10),
ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja
izdala dne 24. 9. 2018,
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno
odgovornih podjetij
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer
iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne
osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno
in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih
v ukrepe«. Na javnem razpisu bo izbrana operacija, operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt
izbranega prijavitelja.
1 Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega
projekta, v okviru katerega bo izvedeno certificiranje
družbeno odgovornih podjetij.
V okviru določb tega javnega razpisa predstavlja
certifikat »Družbeno odgovorno podjetje« razvoj in implementacijo dolgoročnih procesov v podjetjih, na način, da
se v podjetjih spodbuja trajnostno družbeno odgovornost
v okviru spremembe organizacijskega upravljanja, s poudarkom na odgovornosti do zaposlenih, na odgovornosti do naravnega okolja in odgovornosti do aktivnega
vključevanja v skupnosti. Sistem certificiranja »Družbeno
odgovorno podjetje« podjetjem omogoča izbiro med področnim certifikatom (za enega izmed 4 področij, ki so
podrobno obrazložena v 5.3 točki tega javnega razpisa)
ali krovnim certifikatom, ki zajema vsa štiri področja.
Javni razpis predvideva dve možnosti izvedbe projektnih aktivnosti, ki so podrobno opisane v poglavju 5
tega razpisa. Prijavitelj lahko izbira med sklopom A in
sklopom B in s tem povezano izvedbo projektnih aktivnosti, kot sledi:
Sklop A – Vzpostavitev sistema certifikata »Družbeno odgovorno podjetje« in izvedba certificiranja podjetij
ali
Sklop B – Izvedba certificiranja podjetij (v kolikor
ima prijavitelj že vzpostavljen sistem certificiranja).
3 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je z izvedenimi ukrepi
v podjetjih vplivati na:
– opolnomočenje zaposlenih in vodstva podjetij na
področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja,
spodbujanje izvajanja trajnostnih aktivnosti v podjetju ter
celostno naslavljanje družbene odgovornosti vključno
s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih s poudarkom na nediskriminaciji na delovnem mestu,
– spodbujanje usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja skozi celoten življenjski cikel
posameznika,
– dvig deleža medgeneracijskega sodelovanja
s poudarkom na prilagajanju delovnih mest starejšim
zaposlenim in z upoštevanjem specifik in potreb posameznega življenjskega obdobja posameznika,
– ozaveščanje delodajalcev, delavcev in širše javnosti o pomenu zdravja na delovnem mestu in spodbujanje promocije zdravju prijaznih izboljšav delovnega in
organizacijskega okolja,
– ozaveščanje širše javnosti o pomenu družbene
odgovornosti.
Izvajanje projektnih aktivnosti na navedenih področjih bo podlaga za pridobitev področnih certifikatov
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s strani posameznih podjetij, skupaj pa bodo projektne
aktivnosti tvorile podlago za pridobitev krovnega certifikata. Ob projektnih aktivnostih na navedenih posameznih področjih je predvideno tudi celostno ozaveščanje
širše javnosti o pomenu družbeno odgovornega delovanja organizacij.
4 Cilji in ciljne skupine javnega razpisa
Skladno s cilji na ravni OP EKP 2014 – 2020 oziroma s cilji in rezultati na ravni 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne
sile« oziroma 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo
staranje« so v okviru javnega razpisa predvideni spodaj
navedeni ključni cilji in rezultati.

4.1 Ključni cilj in rezultati
Ključni cilj javnega razpisa je, z uvajanjem in spodbujanjem ustreznih ukrepov v podjetjih, s podeljenimi
certifikati »Družbeno odgovorno podjetje« ter z odgovornim ravnanjem delodajalcev v odnosu do vseh generacij
zaposlenih, še zlasti starejših od 45 let, izboljšati organizacijsko klimo / delovno okolje / delovno kulturo in tako
prispevati k dvigu deleža delovno aktivnega prebivalstva.
Za doseganje pričakovanega cilja in rezultata javnega razpisa glede na specifičen cilj OP EKP 2014–2020
»boljši pogoji in večja pripravljenost posameznikov za
daljše ostajanje na delovnih mestih« morajo biti v času
izvajanja projekta doseženi naslednji kazalniki:

Tabela 1: sklop A – Z vzpostavitvijo sistema certifikata in izvedbo certificiranja*
KAZALNIKI
Vzpostavljen sistem certifikata »Družbeno
odgovorno podjetje«
Število podjetij vključenih v postopek
certificiranja »Družbeno odgovorno podjetje«

VRSTA KAZALNIKA

VREDNOST – CELOTNA SLOVENIJA

Kazalnik učinka

1

Kazalnik učinka

Delež uspešno pridobljenih certifikatov
»Družbeno odgovorno podjetje« od števila
podjetij, ki bodo vključena v postopek
certificiranja

Kazalnik rezultata

Delež podjetji s prejetim certifikatom »Družbeno
odgovorno podjetje«, v katerih je izvedena
periodična/obdobna evalvacija med zaposlenimi
o samem izvajanju ukrepov in njihovih učinkih

Kazalnika rezultata

1. leto – 40 podjetij
2. leto – 80 podjetij
3. leto – 80 podjetij
1. leto – 0 % podjetij
2. leto – 30 % podjetij
50 % na ravni
(60 ≤ podjetij)
celotnega projekta
3. leto – 20 % podjetij
(40 ≤ podjetij)
200 ≤ na ravni
celotnega projekta

– 10 % ≤ podjetij s krovnim certifikatom
– 30 % ≤ podjetij s področnim certifikatom

* V primeru, da prijavitelj še nima vzpostavljenega sistema certifikata »Družbeno odgovorno podjetje«, se s projektnim aktivnostmi v prvi vrsti osredotoči na vzpostavitev sistema in šele v nadaljevanju na samo izvedbo certificiranja
podjetij. V tem primeru morajo biti v času izvajanja projekta doseženi kazalniki navedeni v Tabeli 1 – sklop A.
Tabela 2: sklop B – Izvedba certificiranja podjetij »Družbeno odgovorno podjetje«**
KAZALNIKI
Vzpostavljen sistema certifikata »Družbeno
odgovorno podjetje«
Število podjetij vključenih v postopek
certificiranja »Družbeno odgovorno podjetje«

VRSTA KAZALNIKA

VREDNOST – CELOTNA SLOVENIJA

Kazalnik učinka

Ni relevantno

Kazalnik učinka

Delež uspešno pridobljenih certifikatov
»Družbeno odgovorno podjetje« od števila
podjetij, ki bodo vključena v postopek
certificiranja

Kazalnik rezultata

Delež podjetji s prejetim certifikatom »Družbeno
odgovorno podjetje«, v katerih je izvedena
periodična/obdobna evalvacija med zaposlenimi
o samem izvajanju ukrepov in njihovih učinkih

Kazalnika rezultata

1. leto – 60 podjetij
2. leto – 90 podjetij
3. leto – 100 podjetij
1. leto – 10 % podjetij
(25 ≤ podjetij)
50 %
2. leto – 24 % podjetij
na ravni celotnega
(60 ≤ podjetij)
projekta
3. leto – 16 % podjetij
(40 ≤ podjetij)
250 ≤ na ravni
celotnega projekta

– 10 % ≤ podjetij s krovnim certifikatom
– 30 % ≤ podjetij s področnim certifikatom

** V primeru, da ima prijavitelj že vzpostavljen sistem certifikata »Družbeno odgovorno podjetje« se s projektnimi
aktivnostmi osredotoči izključno na izvedbo certificiranja podjetij in morajo biti v času izvajanja projektnih aktivnosti
doseženi kazalniki navedeni v Tabeli 2 – sklop B.
V razpisni dokumentaciji v točki 4.1.1 so kazalniki
podrobno obrazloženi z vsebinskim opisom ter načinom
in metodologijo merjenja.
4.2 Ciljna skupina javnega razpisa
Ciljna skupina javnega razpisa:
– so vsa podjetja ter organizacije registrirane in
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo več kot 5 zaposlenih, ne glede na panogo poslovanja, niso v stečaj-
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nem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne
poravnave ali likvidaciji in v celoti spoštujejo trenutno
veljavno delovno pravno zakonodajo s svojimi zaposlenimi,
– strokovna in širša javnost.
5 Projektne aktivnosti, obdobje in regija izvajanja
5.1 Trajanje oziroma časovna omejitev projekta
Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS in proračuna RS, se morajo pričeti izvajati
z dnem izdaje sklepa o izboru s strani ministrstva in
končati najkasneje 30. 9. 2022.
5.2 Regija izvajanja projekta
Gre za ukrep sistemske narave, ki se bo izvajal na
celotnem območju Republike Slovenije, in sicer tako
na območju Kohezijske regije Vzhodna Slovenija (v
nadaljevanju: KRVS), kot na območju Kohezijske regije Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS). Zato se
glede delitve razpoložljivih sredstev javnega razpisa po
kohezijskih regijah uporabi načelo derogacije, pri čemer
se ključ delitve (pro rata) definira na podlagi podatkov
o registriranih podjetij v posamezni kohezijski regiji.
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v Sloveniji v letu 2016 registriranih 196.072
podjetij, od tega 85.638 v KRVS in 110.434 v KRZS.
Razmerje1 med regijama je 56 % KRZS in 44 % KRVS.
To razmerje se upošteva pri delitvi razpoložljivih sredstev javnega razpisa.
5.3 Projektne aktivnosti
Javni razpis predvideva dva načina izvajanja projektnih aktivnosti, pri čemer je izbira ustreznih projektnih
aktivnosti vezana na to ali ima prijavitelj že vzpostavljen
sistem certifikata »Družbeno odgovorno podjetje« ali
pa ga bo tekom izvajanja projektnih aktivnosti razvil in
vzpostavil.
Projektne aktivnosti so podrobno določene pod:
– sklopom A: Vzpostavitev sistema certifikata
»Družbeno odgovorno podjetje« in izvedba certificiranja
podjetij preko javnega povabila/javnega razpisa;
– sklopom B: Izvedba certificiranja podjetij preko
javnega povabila/ javnega razpisa.
Projektne aktivnosti, ki se vežejo na upravljanje in
promocijo projekta veljajo za oba sklopa.
Sklop A
Vzpostavitev sistema certifikata »Družbeno odgovorno podjetje« in izvedba certificiranja podjetij preko
javnega povabila/javnega razpisa
Izbrani prijavitelj je dolžan izvesti spodaj navedene
aktivnosti, pri čemer si aktivnosti sledijo skozi navedene faze. Izvajanje posameznih projektnih faz se lahko
prepleta oziroma se vsaka naslednja zaporedna faza
lahko začne izvajati še pred zaključkom predhodne faze.
1. Razvoj/oblikovanje in vzpostavitev sistema certifikat »Družbeno odgovorno podjetje«, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti:
– pregled trenutnega stanja aktivnosti, ki jih izvajajo
delodajalci in temeljijo na družbeno odgovornem principu upravljanja podjetja,
– pregled tujih in domačih dobrih praks na področju
vpeljevanja konceptov družbeno odgovornega delovanja organizacij,
– pripravo koncepta in standardov certifikata »Družbeno odgovorno podjetje« (katalog ukrepov za posamezno področje certificiranja),
1
Glede na navedene podatke, je na podlagi matematičnega izračuna razmerje med regijam sicer
KRVS 56,32 : KRZS 43,67, ki pa se zaradi lažje delitve
razpoložljivih sredstev in načrtovanje kazalnikov zaokroži
na celo število, kot je naveden v točki 5.2.
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– nabor in izdelava podpornih orodij (vprašalniki,
kontrolne-liste, formularji, načrti, usmeritve, smernice
ipd.),
– pripravo in vzpostavitev modela certifikata »Družbeno odgovorno podjetje«,
– promocija in spodbujanje izvajanja ukrepov za
promocijo družbene odgovornosti v podjetjih,
– izvedba promocijskih aktivnosti za ozaveščanje
širše javnosti o pomenu družbene odgovornosti.
Predviden čas trajanja faze: 6 mesecev
V tej fazi prijavitelj pripravi koncept za vzpostavitev sistema certifikata »Družbeno odgovorno podjetje«.
Certificiranje mora biti zastavljeno z izdajo krovnega ali
področnega certifikata, pri čemer mora krovni certifikat
obvezno vsebovati naslednja štiri področja ukrepov, ki
jih bodo podjetja bodisi pričela izvajati ali jih že izvajajo,
in sicer:
– Področje 1 – Izvajanje aktivnosti za družbeno
odgovornost in trajnostni razvoj ter celostno naslavljanje družbene odgovornosti vključno s krepitvijo etičnih
vrednot vodstva in zaposlenih s poudarkom na nediskriminaciji na delovnem mestu,
– Področje 2 – Vpeljevanje ukrepov z namenom
usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja skozi celoten življenjski cikel posameznika,
– Področje 3 – Izvajanje aktivnosti za medgeneracijsko sodelovanja s poudarkom na prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim in z upoštevanjem
specifik in potreb posameznega življenjskega obdobja
posameznika,
– Področje 4 – Izvajanje aktivnosti za ozaveščanje
delodajalcev (vodstva organizacije), zaposlenih in širše
javnosti o pomenu zdravja na delovnem mestu in spodbujanje promocije zdravju prijaznih izboljšav delovnega
in organizacijskega okolja.
2. Izvajanje certificiranja podjetij, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti:
– priprava javnega povabila/javnega razpisa za izvedbo certificiranja podjetij, katerega bo prijavitelj pred
objavo uskladil z ministrstvom,
– izvedba certificiranja podjetij na podlagi javnega
povabila/ javnega razpisa, ki zajema naslednje aktivnosti:
– analiza stanja v podjetju in ugotavljanje podlag
za podelitev certifikata,
– izvedba svetovanja z oblikovanjem individualnega programa podjetja glede na izbrano/-a področja
certificiranja,
– ocenjevanje ustreznosti sprejetih in implementiranih ukrepov v podjetjih glede individualni program in
glede na izbrano/-a področja certificiranja,
– izdaja področnega/krovnega certifikata »Družbeno odgovorno podjetje« v kolikor podjetje dosega
minimalne standarde,
– aktivnosti povezane z možnostmi nadgradnje
podeljenih področnih certifikatov do pridobitve krovnega
certifikata,
– spremljanje izvajanja implementacije izbranih
ukrepov v podjetjih, ki so pridobila področni/krovni certifikat, eno leto po pridobitvi certifikata, in sicer na način
anketiranja zaposlenih z namenom preverjanja učinkov
izvedenih ukrepov:
– pri vsaj 10 % podjetjih s prejetim krovnim certifikatom preveri implementacija ukrepov pri zaposlenih
v podjetju,
– pri vsaj 30 % podjetjih s prejetim področnim
certifikatom preveri implementacija ukrepov pri zaposlenih v podjetju.
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– vodenje registra podjetij, katerim so bili podeljeni področni/krovni certifikati za družbeno odgovorna
podjetja,
– objava seznama podjetij z dodeljenim področnim/krovnim certifikatom na spletnih straneh izbranega
prijavitelja,
– vodenje arhiva izdanih področnih/krovnih certifikatov,
– obravnavanje upravičenosti morebitnih pritožb
v postopkih podelitve certifikata,
– promocija in spodbujanje izvajanja ukrepov za
promocijo družbene odgovornosti v podjetjih,
– izvedba promocijskih aktivnosti za ozaveščanje
širše javnosti o pomenu družbene odgovornosti.
V okviru druge faze bo potekalo certificiranje podjetij glede na individualiziran program in izbiro certifikata. Podjetja se lahko v sistem certificiranja bodisi
prijavijo za pridobitev področnega certifikata, ki zajema
enega ali več področij (maksimalno 3 področja), lahko
pa se podjetje odloči za pridobitev krovnega certifikata,
ki zajema vsa 4 področja navedena v 1 fazi.
Sklop B
Izvedba certificiranja podjetij preko javnega povabila/javnega razpisa
Izbrani prijavitelj je v okviru projektnih aktivnosti
dolžan izvesti vse projektne aktivnosti, ki so v okviru
sklopa A navedene v 2 fazi: Izvajanja certificiranja
»podjetij in doseči kazalnike skladno s Tabelo 2 v poglavju 4.1.
Poleg zgoraj navedenih glavnih projektnih aktivnostih, opredeljenih bodisi v sklopu A bodisi v sklopu B,
sta v načrtu projektnih aktivnosti obvezna tudi naslednja delovna sklopa, ki ju mora izbrani prijavitelj izvajati
celoten čas izvajanja projekta:
Upravljanje projekta, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti:
– vodenje sestankov,
– spremljanje projektnih aktivnosti z natančno določenimi postopki,
– sprotno ugotavljanje uspešnosti predvidenih projektnih aktivnosti,
– spremljanje doseganja operativnih ciljev in vmesnih rezultatov ter usklajenost s finančnim načrtom,
– priprava poročil,
– izvedbo evalvacije projektnih aktivnosti in priprava evalvacijskega poročila ter
– izvajanje drugih nalog, določenih v pogodbi o sofinanciranju.
Promocija projekta, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti:
– promocija in spodbujanje izvajanja ukrepov za
promocijo družbene odgovornosti v podjetjih,
– priprava komunikacijskega načrta,
– izdelava promocijskega gradiva,
– izdelava projektne spletne platforme,
– izvedba posvetov s predstavitvijo rezultatov projekta in najboljših praks širši javnosti,
– izdajanje spletnih novic s področja družbeno
odgovornega delovanja organizacij ipd.
Navedena delovna sklopa oziroma aktivnosti in
način njihove izvedbe ter vsebinski in časovni okvir
morajo biti podrobno opredeljene v vlogi, ki jo prijavitelj
odda na javni razpis.
6 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko prijavitelj kandidira samostojno ali oblikuje projektno partnerstvo z največ
tremi projektnimi partnerji. Projektno partnerstvo lahko
sestavljajo največ 4 pravne osebe, in sicer prijavitelj in
največ trije projektni partnerji.
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Namen projektnega partnerstva je, da prijavitelj in
projektni partnerji s projektnimi aktivnostmi pokrijejo
vse projektne aktivnosti navedene v poglavju 5.3 javnega razpisa.
Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše
zgolj prijavitelj. Prijavitelj in projektni partnerji podpišejo
partnerski sporazum, v katerem se podrobneje opredelijo pravice, obveznosti in odgovornosti posameznih
projektnih partnerjev (Priloga št. 4: Partnerski sporazum) pri izvedbi projekta.
6.1 Upravičen prijavitelj
Prijavitelj mora izpolnjevati vse spodaj navedene
pogoje:
1. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava,
s sedežem v Republiki Sloveniji;
2. je registriran pri pristojnem organu najmanj tri
leta pred vložitvijo prijave na javni razpis;
3. je registriran in/ali ima v svojem ustanovitvenem aktu opredeljeno opravljanje dejavnosti s področja
spodbujanja družbene odgovornosti podjetij, razvojnega sodelovanja in družbeno odgovornemu upravljanju
s človeškimi viri;
4. ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta;
5. ima poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave
na javni razpis;
6. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku
likvidacije;
7. ni kršil določil o nenamenski porabi sredstev iz
naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev (evropskih ali nacionalnih)
oziroma je kršitev o nenamenski porabi sredstev po
pozivu odpravil.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev
(od točke 1 do točke 7) prijavitelj podpiše Obrazec
št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje
razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev presojalo
glede na stanje na dan podpisa Obrazca št. 3, razen
pri izpolnjevanju pogoja pod zaporedno št. 5., za katerega se bo izpolnjevanje presojalo glede na stanje na
zadnji dan v mesecu pred mesecem vložitve prijave
na javni razpis.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa
pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz spodaj navedenih uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo
vloge lahko prijavitelj navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3 preverjalo v uradni evidenci Poslovnega registra AJPES. V kolikor podatek za
izpolnitev pogoja pod zaporedno številko 3 v uradni
evidenci ni na voljo, prijavitelj priloži k vlogi dokazilo:
Priloga št. 5. Fotokopija ustanovnega ali drugega temeljnega akta.
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 5 preverjalo v uradni evidenci pristojnega
finančnega urada. Za dokazovanje navedenega pogoja
je prijavitelj vlogi dolžan priložiti posebno pooblastilo
za namen razkritja podatkov, ki so davčna tajnost –
skladno z 18. členom Zakona o davčnem postopku
(Obrazec št. 5: Pooblastilo).
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Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 6 preverjalo v uradni evidenci pristojnega
okrožnega sodišča.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
6.2 Upravičeni projektni partnerji
V kolikor bo prijavitelj kandidiral na javni razpis
skupaj v projektnem partnerstvu, mora vsak projektni
partner izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava
s sedežem v Republiki Sloveniji.
2. ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
3. ima poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave
na javni razpis.
4. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku
likvidacije.
5. ni kršil določil o nenamenski porabi sredstev iz
naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev (evropskih ali nacionalnih)
oziroma je kršitev o nenamenski porabi sredstev po
pozivu odpravil.
6. z vodilnim partnerjem/izbranim prijaviteljem
podpiše partnerski sporazum v katerem se podrobneje
opredeli pravice, obveznosti in odgovornosti projektnih
partnerjev med seboj (dokazilo: Priloga št. 4: Partnerski
sporazum).
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev
(od točke 1 do točke 5) projektni partner podpiše Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in
sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem
javnem razpisu.
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5 presojalo kot navedeno
v točki 6.1 javnega razpisa.
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja pod zaporedno
številko 6 preverjalo na podlagi priloženega podpisanega partnerskega sporazuma (Priloga št. 4: Partnerski
sporazum).
6.3 Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
1. Projekt prijavitelja je skladen s cilji na ravni OP
EKP 2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 8. prednostne osi oziroma 8.3 prednostne naložbe, kot navedeno v poglavju 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec
št. 1: Prijavnica);
2. Projekt prijavitelja prispeva k doseganju rezultatov in kazalnikov 8.3.1 specifičnega cilja prednostne
naložbe, kot navedeno v točki 4.1 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica);
3. Projekt prijavitelja je izvedljiv v obdobju, za
katerega velja podpora, kot je navedeno v poglavju 8
javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica);
4. Projekt prijavitelja predvideva ustrezno ciljno
skupino, kot sledi iz točke 4.2 tega javnega razpisa
(dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica);
5. Projekt prijavitelja je skladen s horizontalnimi
načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih
možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk (dokazilo: Obrazec
št. 1: Prijavnica).
6.4 Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
1. Prijavitelj izkazuje, da je strokovno usposobljen
za izvajanje nalog, ki so predmet javnega razpisa (ima

Št.

64 / 28. 9. 2018 /

Stran

1955

vzpostavljen delujoč sistem organizacije dela, učinkovit
notranji nadzor nad opravljanjem nalog, jasno opredeljena navodila za delo in delovne postopke ter opredeljene pristojnosti in odgovornosti zaposlenih) (dokazilo:
Obrazec št. 1: Prijavnica v točki 3.3.1 Opis prijavitelja
in Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev).
2. Prijavitelj ali kateri izmed projektnih partnerjev
(v kolikor prijavitelj kandidira v projektnem partnerstvu)
ob vložitvi prijave izkazuje reference z izvajanjem vsaj
enega projekta iz vsebinskega področja predmeta javnega razpisa v minimalni višini 300.000,00 EUR (dokazilo: Obrazec št. 1: prijavnica).
3. Prijavitelj je ministrstvo zaprosil za sredstva na
način, kot je določeno v poglavjih 7.3, 8, 9 in 10.1 tega
javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev,
navedba v Obrazcu št. 1: Prijavnica, točka 9).
4. Prijavitelj ni prejel drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet
tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava
prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih
pogojev).
5. V okviru prijavljenega projekta bo zagotovljeno
brezplačno izvajanje vseh vsebin in projektnih aktivnosti za navedene ciljne skupine v točki 4.2 tega javnega
razpisa (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
7 Financiranje
7.1 Način financiranja
Izbranemu prijavitelju bodo za izvedbo projekta
s pogodbo o sofinanciranju dodeljena namenska sredstva Evropskega socialnega sklada in Proračuna RS.
Namenska sredstva ESS predstavljajo 80 % celotnih
upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih stroškov projekta.
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in
nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se
financiranje projektov izvaja po principu povračil za
nastale in plačane stroške (izdatke). Podlaga za izplačilo sredstev iz proračuna RS je zahtevek za izplačilo,
ki ga izbrani prijavitelj pripravi v skladu z Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju
operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO),
ki so dostopna na naslednji spletni strani: http://www.
mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/kohezijska_politika_2014_2020/.
Skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni
list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) lahko izbrani prijavitelj, v kolikor izpolnjuje zakonsko določene pogoje,
ministrstvo zaprosi za predplačilo. Pogoji za upravičenost do izplačila predplačila so natančneje opredeljeni
v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije in Navodilih PO.
7.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna vrednost (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2019, 2020,
2021 in 2022 znaša 2.000.000,00 EUR, od tega je
1.120.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta v KRZS in 880.000,00 EUR za sofinanciranje projekta v KRVS. Sredstva niso prenosljiva med regijama.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev evropske kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni
konstrukciji:
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V EUR
KRZS (56 %)
160127 PN 8.3 – Aktivno in zdravo
staranje – Z -14-20-EU
160128 PN 8.3 – Aktivno in zdravo
staranje – Z -14-20-SLO
SKUPAJ KRZS
KRVS (44 %)
160125 PN 8.3 – Aktivno in zdravo
staranje – V -14-20-EU
160126 PN 8.3 – Aktivno in zdravo
staranje – V -14-20-SLO
SKUPAJ KRVS
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE
(KRVS+KRZS)
EU DEL 80 %
SLO DEL 20 %
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2019

2020

2021

2022

SKUPAJ

224.000,00

224.000,00

224.000,00

224.000,00

896.000,00

56.000,00

56.000,00

56.000,00

56.000,00

224.000,00

280.000,00

280.000,00

280.000,00

280.000,00

1.120.000,00

176.000,00

176.000,00

176.000,00

176.000,00

704.000,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

176.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

880.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

2.000.000,00

400.000,00
100.000,00

400.000,00
100.000,00

400.000,00
100.000,00

400.000,00
100.000,00

1.600.000,00
400.000,00

Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne dinamike sofinanciranja projekta po letih, in
sicer ob pogoju, da bodo za to zagotovljena proračunska
sredstva.
7.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo sofinanciralo izbrani (1) projekt do
največ 2.000.000,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja. Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje
upravičenih stroškov projekta.
7.4 Državna pomoč oziroma pomoč po pravilu »de
minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance št.:
440-35/2018/2 z dne 22. 8. 2018, operacija ne predstavlja državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de
minimis«.
8 Obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, so proračunska leta od 2019 do vključno 2022.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil ministrstva iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najkasneje 31. 12. 2022.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma projektnemu
partnerju nastali v obdobju od datuma izdaje sklepa
o izboru s strani ministrstva do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, tj. do 30. 9. 2022, in jih bo
prijavitelj oziroma projektni partner plačal najkasneje do
31. 10. 2022.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša
zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na
podlagi soglasja Službe Vlade Republike Slovenije za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa
upravljanja. Izbrani prijavitelj, ki predlaga spremembo
projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati
na utemeljene, objektivne razloge oziroma okoliščine,
ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev
njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov
projekta zaradi navedenih utemeljenih, objektivnih razlogov oziroma okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju

2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
9 Upravičene aktivnosti in upravičenost stroškov
9.1 Upravičene aktivnosti
Do sofinanciranja na podlagi predmetnega javnega
razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega javnega razpisa,
– se izvajajo na področju celotne Slovenije,
– so v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
9.2 Upravičeni stroški
Stroški in izdatki projekta v okviru tega javnega
razpisa so upravičeni do povračila v skladu s pravnimi
podlagami, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni
za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena,
za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so
bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičene stroške predstavljajo t. i. neposredni in
posredni stroški v obliki pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno določeno kategorijo
stroška.
Med neposredne upravičene stroške štejemo stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta,
in sicer:
a) stroške plač;
b) stroške storitev zunanjih izvajalcev;
c) stroške za službena potovanja;
d) stroške opreme in druga opredmetena osnovna
sredstva;
e) stroške investicij v neopredmetena sredstva;
f) stroške informiranja in komuniciranja;
g) davek na dodano vrednost, skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
ter izdanim potrdilom pristojne finančne uprave.
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V primeru, da so dejanski neposredni upravičeni
stroški nižji od odobrenih, je prijavitelj upravičen do
izplačila sredstev v višini dejansko porabljenih upravičenih stroškov.
Posredni stroški so operativni stroški, ki nastanejo
oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta. Za posredne stroške se v okviru tega javnega razpisa
uporablja pavšalno financiranje, določeno z uporabo
odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška, in
sicer vrednost stroškov pavšalnega financiranja v višini
do 15 % vseh upravičenih neposrednih stroškov plač.
Dokazila o nastalih stroških in izdatkih, za katere se
uporablja pavšalno financiranje, niso potrebna.
9.3 Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet sofinanciranja in jih krije prijavitelj oziroma projektni partner sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz
naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– posredni stroški v obliki pavšalnega financiranja,
če presegajo vrednost 15 % vseh upravičenih stroškov
plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom;
– nakup rabljene opreme;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če so zakonsko obvezne za izbranega prijavitelja in projektne
partnerje);
– letne stimulacije in druge nagrade, različne bonitete in solidarnostne pomoči;
– zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene;
– odpravnine (razen v skladu z 79. členom ZDR-1);
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz
javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta financirani iz drugih javnih virov;
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinanciranju prijavljenega projekta ter
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji prijavljenega projekta.
9.4 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določeni v Navodilih PO ter
v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila OU
o upravičenih stroških; dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
9.5 Upravičene vrste stroškov
Ministrstvo bo izbranemu projektu dodelilo sredstva
za stroške plač, posredne stroške v obliki pavšalnega
financiranja, stroške storitev zunanjih izvajalcev, stroške informiranja in komuniciranja, stroške za opremo in
druga opredmetena osnovna sredstva, stroške investicij
v neopredmetena sredstva, stroške za službena potovanja ter strošek DDV.
A. Stroški plač
Stroški plač in povračil v zvezi z delom, ki so namenjeni kritju stroškov plač zaposlenih na projektu ter
drugih stroškov v zvezi z delom so določeni kot standardni strošek na enoto, kot je to navedeno v Metodologiji
izračuna višine upravičenega stroška dela za zaposlene
na projektu – Priloga št. 3 (št. dokumenta 5442-7/2018/6
z dne 28. 8. 2018), in sicer:
– SSE A – stroški dela vodje projekta in strokovnih
delavcev na uro dela na projektu v višini 19,25 EUR.
V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani
stroški plač in drugih povračil v zvezi z delom za največ
pet zaposlitev za polni delovni čas v okviru projekta pri
prijavitelju in/ali morebitnih projektnih partnerjih.
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Obvezno:
V okviru projekta morata biti obvezno prijavljeni
naslednji delovni mesti:
– ena oseba kot vodja projekta, ki mora biti zaposlen na projektu najmanj za 0,5 zaposlitve polnega delovnega časa z naslednjimi nalogami: vodenje projekta,
koordinacija aktivnosti projekta, nadzor nad izvajanjem
projekta, poročanje in priprava poročil, komunikacija
s projektnimi partnerji in ministrstvom, izvajanje posameznih vsebin projekta ipd.).
– strokovni delavec/delavka, katerega delo lahko
opravlja več oseb, ki v skupnem obsegu ne presegajo
4.5 zaposlitve za polni delovni čas (naloge: priprava
vsebine in izvajanje posameznih vsebin projekta, administrativna dela, vodenje dokumentacije, podajanje
informacij o projektu ipd.).
Za posamezno osebo se lahko uveljavlja zaposlitev
za polni ali le del delovnega časa. Na projektu je lahko
zaposlenih več oseb, skupen strošek dela za vse osebe
pa ne sme presegati maksimalne kvote petih zaposlitev
za polni delovni čas v posameznem mesecu.
B. Posredni stroški v obliki pavšalnega financiranja,
določenega z uporabo odstotka za eno ali več določenih
kategorij stroškov
Posredni stroški v obliki pavšalnega financiranja,
določenega z uporabo odstotka za eno ali več določenih
kategorij stroškov, so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije, in sicer v višini do 15 %
vrednosti vseh upravičenih stroškov osebja/upravičenih stroškov plač zaposlenih na projektu (SSE A), pri
čemer Skladno z Navodili PO in 68. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU, metodologija izračuna ni potrebna.
Primeri upravičenih posrednih stroškov so:
– stroški električne energije;
– stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja;
– stroški vode in komunalnih storitev;
– stroški odvoza smeti;
– stroški telefona, faksa in elektronske pošte;
– stroški poštnin in kurirskih storitev;
– amortizacija osnovnih sredstev, ki ni izključno vezana na operacijo;
– stroški potrošnega materiala (pisarniški material,
čistilni material in posebni material) in drobnega inventarja (računalniki, prenosniki, tablice, mobilni telefoni
ipd. se upoštevajo pod opremo v točki 4.2.1.1), ki se
uporablja na operaciji;
– stroški režije in administracije;
– stroški računovodskih storitev;
– stroški tekočega vzdrževanja;
– stroški najema nepremičnin in opreme;
– zavarovalne premije za objekte in opremo.
C. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so namenjeni
kritju stroškov dela zunanjih izvajalcev prijavljenega projekta in so za projekt nujno potrebni. Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb pri upravičencu ali partnerju
s svojimi zaposlenimi je neupravičen strošek. To pravilo
velja tudi v primeru, ko projektni partnerji sklepajo podjemne ali avtorske pogodbe z zaposlenimi pri svojih projektnih partnerjih. Prav tako je strošek neupravičen, če
je zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona,
ki ureja gospodarske družbe ali zakoniti zastopnik prijavitelja ali projektnih partnerjev ali njegov družinski član,
kar velja tako za prijavitelja kot za projektne partnerje.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so:
– svetovalne in nadzorne storitve (pravno, finančno,
trženjsko ipd. svetovanje, storitve inženiringa);
– stroški zunanjih izvajalcev vsebin, ki nastanejo po
sklenjeni pogodbi (izobraževanja, tečaji, delavnice ipd.);
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– stroški za administrativno tehnične storitve (npr.
uporaba zunanjih računovodskih storitev);
– storitve izdelave strokovnih mnenj in poročil;
– drugi stroški, nujno potrebni za izvedbo projekta.
D. Stroški za službena potovanja
Stroški za službena potovanja so namenjeni kritju
stroškov za službena potovanja samo za zaposlene
osebe v prijavljenem projektu. Pri stroških za službena
potovanja zaposlenih oseb v prijavljenem projektu je
potrebno upoštevati pravilo najbolj ekonomične izbire
prevoza in bivanja.
Stroški za službena potovanja so:
– stroški prevoza zaposlenih oseb v projektu;
– stroški kotizacije za zaposlene osebe v projektu;
– stroški bivanja za zaposlene osebe v projektu.
E. Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev
Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev so namenjeni kritju stroškov nakupa različne
opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje prijavljenega
projekta.
Stroški za nakup opreme in drugih opredmetenih
osnovnih sredstev so:
– stroški nakupa strojne računalniške opreme;
– stroški nakupa opreme za tiskanje in razmnoževanje;
– stroški nakupa strežnikov in diskovnih sistemov;
– stroški nakupa telekomunikacijske opreme;
– stroški nakupa druge opreme, nujno potrebne za
izvedbo projekta.
F. Investicije v neopredmetena sredstva
Investicije v neopredmetena sredstva zajemajo izdatke za nakup in stroške vzdrževanja neopredmetenih
sredstev, ki vključujejo nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne programske
opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih
sredstev. Neopredmetena sredstva se uporabljajo za
namen in v skladu s cilji, določenimi v projektu.
Stroški investicij v neopredmetena sredstva so:
– stroški finančnega najema licenčne oziroma programske opreme,
– stroški nakupa licenčne oziroma programske
opreme.
G. Stroški informiranja in komuniciranja
Stroški informiranja in komuniciranja so namenjeni
obveščanju javnosti o prijavljenem projektu.
Stroški informiranja in komuniciranja so:
– stroški informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju projekta in dejavnosti (npr. objave v medijih, tiskovne konference, informativni dogodki, oglaševanje);
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv;
– stroški izdelave, nadgradnje ali vzdrževanja spletne strani;
– stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev;
– drugi stroški informiranja in komuniciranja, nujno
potrebni za izvedbo projekta.
H. Davek na dodano vrednost
V okviru tega javnega razpisa je davek na dodano
vrednost upravičen strošek, razen za odbitni DDV, skladno z izdanim potrdilom pristojnega davčnega urada.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška DDV
določeni v Navodilih PO.
10 Postopek izbora prijaviteljev
10.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog je najkasneje do ponedeljka,
5. 11. 2018.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za
sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog
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za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na
ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge
se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika
ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki
na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Zraven
tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov
(CD-ROM-u/ DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi
oziroma Excelovi obliki posredovati tudi sledečo dokumentacijo: Obrazec št. 1: Prijavnico, Obrazec št. 2: Finančni načrt in izpolnjeno Prilogo št. 1: Vzorec pogodbe
o sofinanciranju.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane
po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 5. 11. 2018 in vloge,
poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo
v vložišče ministrstva, prispele do 5. 11. 2018. V primeru
oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa
izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in
jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke). Osebno oddane vloge pa se
bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane
v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, do
ponedeljka, 5. 11. 2018, do 12. ure.
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način
oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.
Za prepozno oddano vlogo se šteje prijava, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se
ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika
ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici,
ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na JR za
sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2: Označba
prijave v razpisni dokumentaciji). Če ne bo uporabljen
obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati
vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo
prijave. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo
obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva
zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
10.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti
vlog in ocenjevanje
10.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo projekt po postopku, kot ga
določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) oziroma
Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih
nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija,
imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 12. 11. 2018 ob
10. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana in bo javno. V primeru prevelikega števila
prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot
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zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje
vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti
en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva (www.
mddsz.gov.si).
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po
vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila
zapisnik.
10.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog
preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcev, obveznih
prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, in ki hkrati ne vsebuje
na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/ DVD-ROM-u/USB
ključku ipd.) v Wordovi oziroma Excelovi obliki tudi:
Obrazec št. 1: Prijavnico, Obrazec št. 2: Finančni načrt
in izpolnjeno Prilogo št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju.
Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne posluje,
na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom.« ter k vlogi priloži posebno izjavo o neposlovanju
z žigom (dokazilo: Priloga št. 6: Izjava o neposlovanju
z žigom). Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb
povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru
bo vloga nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna
komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje
pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog
bo posredovan po navadni pošti na naslov prijavitelja
in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo
biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali
na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na
preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega
javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva
popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina
zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vloge, ki je prijavitelj ne bo dopolnil skladno s pozivom za dopolnitev, bo strokovna komisija dodatno
presodila, kot sledi:
– če bo neustrezna dopolnitev vloge pomenila, da
je vloga kljub dopolnitvi formalno nepopolna in je zato ne
bo mogoče uvrstiti v postopek ocenjevanja, bo takšna
vloga zavržena;
– če bo prijavitelj spreminjal višino zaprošenih sredstev, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer bo upoštevana prvotna višina zaprošenih sredstev;
– če bo prijavitelj spreminjal del vloge, ki se veže
na tehnične specifikacije predmeta ali elementov, ki
vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev vloge glede na preostale, bo vloga uvrščena v postopek
ocenjevanja, pri čemer te dopolnitve pri ocenjevanju ne
bodo upoštevane.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu
po elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega
dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za do-
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polnitev, in dopolnitve vlog, poslane po pošti z navadno
poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele
do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev
vloge na JR za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in
v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene
s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile
le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
10.2.3 Strokovno ocenjevanje formalno popolnih
vlog
Strokovna komisija bo formalno popolne vloge ocenila na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih 6
in 11 tega javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo vloga zavrnjena
in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili trije člani
strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije
se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih ocen.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija
oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Za sofinanciranje bo predlagan projekt, ki bo dosegel največje
število točk.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število
točk, bo imel prednost oziroma bo izbrana vloga, ki bo
prejela večje število točk pri merilih 1., 4., 2., 3. in 5. tega
javnega razpisa, po tem vrstnem redu. V primeru, da bo
število točk še vedno enako, bodo vloge obravnavane
po vrstnem redu prejema le teh (pri vlogah, oddanih priporočeno na pošto se kot dan prejema šteje dan in uro
oddaje na pošto).
V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se
lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno,
skladno z določili tega razpisa, ki pa mora vseeno doseči minimalni kakovostni kriterij (najmanj 60 točk).
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog
oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta
niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta. Komisija lahko prav tako zniža
posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere
meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev
finančnega načrta prijavitelja. V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo finančnega
načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način,
ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
V primeru, da bo prijavitelj v prijavi kot upravičene
navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja
iz Evropskega socialnega sklada, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene.
V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano
spremembo aktivnosti projekta ter finančnega načrta
projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva
tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu,
aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana
v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna
komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
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Poziv za posredovanje sprememb aktivnosti projekta
in finančnega načrta projekta ter dodatnih pojasnil se bo
prijaviteljem posredoval po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem obrazcu.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče.
10.3 Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo
na predlog strokovne komisije s sklepom o izbiri odločila predstojnica ministrstva oziroma oseba, ki je od nje
pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo
najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo
objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.mddsz.gov.si in na spletni strani www.eu-skladi.si.
Z izbranim prijaviteljem bo na podlagi sklepa predstojnice ministrstva o izboru sklenjena pogodba o sofinanciranju. Zaradi časovnega zamika, ki lahko nastane
med planom plačil stroškov iz finančnega načrta, ki ga
prijavitelj pripravi in predloži ob prijavi na javni razpis,
in planom finančne dinamike izplačil iz proračuna, določene v pogodbi o sofinanciranju (v planu finančnega
načrta, ki ga prijavitelj pripravi in predloži ob prijavi na
javni razpis, je finančna dinamika predvidena na podlagi
prijaviteljevih nastalih stroškov, medtem ko mora biti finančna dinamika predvidena v pogodbi o sofinanciranju
pripravljena z vidika izplačil iz proračuna), bo prijavitelj,
kateremu bo izdan sklep o izboru, pred podpisom pogodbe pozvan k uskladitvi in predložitvi novega finančnega načrta plačil stroškov za potrebe projekta, ki bo
podlaga za pripravo pogodbe o sofinanciranju in napovedi izplačil iz proračuna.
Ministrstvo bo z izbranim prijaviteljem sklenilo pogodbo o sofinanciranju za celotno obdobje trajanja projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema
poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
10.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri
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Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33,
1000 Ljubljana, 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 ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe
o sofinanciranju projekta z izbranim prijaviteljem.
10.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije
in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: http://www.
mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
11 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje (zahteve), izberejo prejemniki
sredstev
Strokovna komisija bo pravočasno prispele in formalno popolne vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici.
Ocenjevalna lestvica
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali
naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če ni pri posameznem merilu v razpisni dokumentaciji določen drugačen
način ocenjevanja:
Št. točk
4
3
2
1
0

Ocena
povsem ustrezno
delno ustrezno
sprejemljivo
pogojno sprejemljivo
neustrezno/nesprejemljivo

Največje skupno možno število doseženih točk
je 100. Sofinanciran bo projekt, ki bo dosegel največje
število točk, pri čemer mora dosegati minimalni kakovostni kriterij najmanj 60 točk.

Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
MERILO (merila so podrobneje obrazložena v razpisni dokumentaciji)
1. USTREZNOST PROJEKTA
Projekt, ki bo pri kateri koli točki pri merilu ustreznosti projekta dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
1.1 Utemeljitev projekta
1.2 Poznavanje obstoječega stanja na področju družbene odgovornosti podjetij v Sloveniji
1.3 Usklajenost projekta z namenom in cilji javnega razpisa
1.4 Ustreznost aktivnosti
1.5 Vključevanje ciljnih skupin
1.6 Finančna ustreznost
1.7 Učinek doseženih ciljev
2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
Projekt, ki bo pri merilu 2.1 in 2.4 dosegel 0 točk, bo zavrnjen
2.1 Skladnost aktivnosti s cilji projekta
2.2 Izvedljivost in načrtovanje aktivnosti projekta
2.3 Usklajenost človeških virov z načrtovanimi aktivnostmi
2.4 Opredelitev tveganj in ukrepov za odpravo
3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
3.1 Reference in izkušnje prijavitelja oziroma projektnega partnerja
3.2 Izobrazba in izkušnje vodje projekta

Maksimalno
št. točk
Možnih največ
40 točk
4
8
4
4
8
8
4
Možnih največ
20 točk
4
4
4
8
Možnih največ
12 točk
8
4
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MERILO (merila so podrobneje obrazložena v razpisni dokumentaciji)
4. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI
Projekt, ki bo pri kateri koli točki pri merilu zagotavljanje trajnosti dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
4.1 Zagotavljanje trajnosti projekta
4.2 Aplikativnost učinkov in rezultatov
4.3 Evalvacija dosežkov
5. DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI
5.1 Prispevanje k povečanju prožnosti in konkurenčnosti podjetij in zaposlenih
5.2 Uveljavljanje fleksibilnih oblik organiziranosti dela
5.3 Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih praks na regionalni/nacionalni ravni
Skupno število točk

12 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih
podatkov.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni
razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in
izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni
podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop
do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre,
so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali
na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo.
Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju
in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati
izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni
v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije
javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja,
v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili druge veljavne področne zakonodaje.
13 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev,
izbranih na javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje
revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe št. 1303/2013/EU in predpisi,
ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj,
izbran na tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati
dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta
v obdobju dveh let od 31. decembra pa predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke
končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo
dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem projektu pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako je
prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu dolžan hraniti
dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projekta v skladu z Navodili PO in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabo logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe št. 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja in Navodili PO;
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Maksimalno
št. točk
Možnih največ
12 točk
4
4
4
Možnih največ
16 točk
4
8
4
100

– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da
bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor
nad izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna
izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju
140. člena Uredbe št. 1303/2013/ES. Nadzor se izvaja
s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega
organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije,
vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo
projekta Operativnega programa za izvajanje kohezijske
politike v programskem obdobju 2014–2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča
in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih pooblaščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za potrebe
nadzora, revizij projekta in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost,
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;
– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije,
zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti
v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki
pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe
1304/2013/EU;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen
spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54.,
96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju
ciljev in kazalnikov operacije;
– javni razpis oziroma javni poziv za izvedbo certificiranja podjetij, pred objavo posredoval v pregled in
potrditev ministrstvu.
Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na tem javnem razpisu, bodo določene
v pogodbi o sofinanciranju.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge
prijavitelja določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Vzorec
pogodbe mora biti izpolnjen, parafiran s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma pooblaščene osebe in
podpisan v zato predvidenih segmentih (Priloga št. 1:
Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
Prijavitelj mora s projektnimi partnerji skleniti partnerski sporazum (Priloga št. 4: Partnerski sporazum),
v okviru katerega morajo biti opredeljene pravice, obve-

Stran

1962 /

Št.

64 / 28. 9. 2018

znosti in odgovornosti partnerjev pri izvedbi prijavljenega
projekta. Prijavitelj je dolžan v partnerskem sporazumu
k izpolnjevanju zgoraj navedenih pristojnosti, odgovornosti in nalog smiselno zavezati tudi projektne partnerje.
14 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelj mora pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe št. 1303/2013/EU
(115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih 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).
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada, je potrebno dosledno uporabljati
logotip Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti ter logotip Evropskega socialnega sklada in navesti, da projekt delno financirata ministrstvo ter
Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se projekt financira iz
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne
sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«,
8.3.1. specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne
aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.
Izbrani prijavitelj mora zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz
Evropskega socialnega sklada.
15 Zahteve glede spoštovanja zakonov, navodil
in predpisov
Izbrani prijavitelj bo pri porabi sredstev javnega razpisa zavezani spoštovati tudi pravila javnega naročanja,
in sicer:
– obvezna uporaba pravil javnega naročanja v primeru, ko so prejemniki sredstev k temu zavezani skladno z 9. členom veljavnega Zakona o javnem naročanju
(ZJN-3);
– omejena uporaba pravil javnega naročanja v primerih, ki jih določa 23. člen ZJN-3.
Podrobneje so zahteve glede upoštevanja ZJN-3
določene v Navodilih posredniškega organa MDDSZ
upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 dostopnih
na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/kohezijska_politika_2014_2020/.
16 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak,
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se
ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi, podatki in okoliščinami, ki so mu bili znani ali bi mu
morali biti znani oziroma, da je posredoval neažurne,
neresnične, neveljavne, 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, bo prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva, v roku 30 dni od
pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki so obračunane od dneva nakazila na
TRR upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna
Republike Slovenije.
17 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
www.mddsz.gov.si.
Zainteresirani prijavitelji lahko vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti
na elektronski naslov: barbara.masle-erjavec@gov.si.
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Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja
v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
Vprašanja je možno posredovati do 26. 10. 2018,
zadnji odgovori bodo objavljeni do 29. 10. 2018.
17.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci
in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu v celoti izpolniti, podpisati in ožigosati, kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in priloge
so sestavni del prijave prijavitelja in jih je potrebno priložiti
k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom
prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji,
pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako
obvezni sestavni del prijave. Vsa zahtevana razpisna
dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu
v skladu s seznamom.
17.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
17.2.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Prijavnica
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, v kolikor prijavitelj kandidira na javni razpis v projektnem partnerstvu
– Obrazec št. 5: Pooblastilo za preverjanje pogoja
na FURS
17.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga št. 2: Označba prijave
– Priloga št. 3: Metodologija za izračun standardne
lestvice stroška na enoto (SSE A) za mesečni strošek za
zaposlene na operaciji, ki se financira v okviru OP EKP
2014-2020
– Priloga št. 4: Partnerski sporazum v kolikor prijavitelj kandidira na javni razpis v projektnem partnerstvu
17.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in
jih morajo prijavitelji priložiti sami
– Priloga št. 5: Fotokopijo ustanovnega ali drugega
temeljnega akta za prijavitelja (v kolikor ta ni dostopen
v javni evidenci AJPES)
– Priloga št. 6: Izjava o neposlovanju z žigom
17.2.4 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in
jih lahko prijavitelji priložijo, če želijo (dokazila se vežejo
na možnost dodatnih točk pri oceni vloge iz podmerila
št. 3.2)
– Priloga št. 7: Fotokopija potrdila o izobrazbi za
vodjo projekta
– Priloga št. 8: Življenjepis vodje projekta
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje zgoraj navedene popolno izpolnjene, podpisane in žigosane
obrazce, priloge ter zahtevana dokazila.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki
na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg
tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov
(CD-ROM-u/ DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi
oziroma Excelovi obliki posredovati tudi Obrazec št. 1:
Prijavnico, Obrazec št. 2: Finančni načrt in izpolnjeno
Prilogo št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju. Tiskana
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verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik
velja tiskana verzija.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Ob-2932/18
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah
v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo
v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna namenjenega za kulturo (v nadaljnjem besedilu:
javni razpis, oznaka JPR-REZ-2019).
Predmet javnega razpisa je zbiranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za bivanje
in ustvarjanje v umetniških rezidencah Ministrstva za
kulturo RS v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju
(v nadaljnjem besedilu: umetniških rezidencah), ki jih bo
v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna namenjenega za kulturo v obdobju od 1. 1. do 31. 12.
2019, ki vključuje:
– financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov,
ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme umetniških rezidenc
v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju
ter
– povračilo potnih stroškov za izbrane prijavitelje in
sicer za Berlin v višini največ 250 EUR neto, za London
v višini največ 250 EUR neto, za Dunaj v višini največ
150 EUR neto ter za New York v višini največ 800 EUR
neto v primeru enega prijavitelja ali največ 700 EUR neto
na osebo v primeru skupinskega rezidenčnega bivanja.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev, namenjenih
za predmet javnega razpisa, oznaka JPR-REZ-2019, je
118.000,00 EUR.
Razpis bo odprt od 28. 9. do 31. 10. 2018.
Besedilo javnega razpisa bo 28. 9. 2018 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Ministrstvo za kulturo
Št. 1108-2/2016-181

Ob-2927/18

Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320;
v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470; v nadaljnjem
besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za
splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES,
Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012,
str. 1) in njene izvedbene uredbe, Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo,
89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G,
8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
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109/12, 85/14 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17; v nadaljnjem
besedilu: Zakon o visokem šolstvu), Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljnjem besedilu: ZJF),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 –
ZJF-H), Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), 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.,
15/17 in 69/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001, različica 3.0, z dne 15. 2. 2018, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001,
različica 3.2, z dne 6. 12. 2017, Resolucije o Nacionalnem
programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS,
št. 41/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in odločitve o podpori Službe
Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, št. 10-1/3/MIZŠ/0,
št. zadeve 3032-12/2017/5, z dne 23. 3. 2017, in spremenjeno odločitev o podpori št. 3032-12/2017/12, z dne 26. 4.
2018, Javni štipendijski, razvojni invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije objavlja
javni razpis
Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim
sektorjem – Študentski inovativni projekti
za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti
2018/2019 in 2019/2020
1. Ime oziroma naziv posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Izvajalec javnega razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: sklad).
3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis za dodelitev sredstev delno financira
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis za dodelitev sredstev izbor operacij
se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 kot
neposredna potrditev programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in
regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za
družbeno korist 2016–2020« 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 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter
podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
Javni razpis se bo izvajal v Kohezijski regiji Vzhodna
Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in v Kohezijski
regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS).
Skladno s splošnim pravilom glede programskih območij iz prvega odstavka 70. člena uredbe o skupnih določbah (1303/2013) in načelom odstopanja, opredeljenim
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v drugem odstavku 13. člena uredbe o ESS (1304/2013),
se bo pri financiranju aktivnosti, ki jih izvaja upravičenec
v korist obeh programskih območij (KRVS in KRZS),
uporabilo t. i. sorazmerni pristop (pro-rata) financiranja
aktivnosti. Za določitev razmerja med programskima območjema se uporablja t. i. sorazmerni ključ, ki se definira na podlagi podatka o številu visokošolskih zavodov
v kohezijskih regijah, in sicer v razmerju 67 % v KRZS in
33 % v KRVS.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov
pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja.1 V okviru
projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in
inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. V projekt bodo vključeni študenti različnih
študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju
študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.
Ciljna skupina: učitelji, študenti na dodiplomski in
podiplomski stopnji.
Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju), izvajanje modelov odprtega in prožnega
prehajanja med izobraževanjem in trgom dela oziroma
lokalnim okoljem (sektorjem negospodarstva, NVO2, raziskovalnim sektorjem, socialnimi partnerji in drugimi deležniki), s čimer se bo mladim zagotovilo pridobivanje
konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem
in povečanje možnosti za lažji prehod s področja študija
na področje dela.
S programom se bo preko vzpostavljenih aktivnosti
spodbujalo reševanje aktualnih vprašanj lokalnega in družbenega okolja, tudi preko usposabljanja študentov in s svetovanjem za ciljne skupine lokalne skupnosti, s čimer bo
zagotovljen prispevek h krepitvi dolgoročnega sodelovanja
in povezovanja visokošolskih zavodov z negospodarstvom
(lokalnim/regionalnim okoljem). Mladim bo zagotovljeno
pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem (razvoj ustvarjalnosti, kreativnosti, podjetnosti, ozaveščanje in senzibiliziranje študentov za probleme
lokalne/regionalne skupnosti ipd.), strokovni sodelavci iz
lokalnega/regionalnega okolja pa bodo usposobljeni za prepoznavanje in reševanje problematik lokalnega/regionalnega okolja v prihodnje. Zastavljene aktivnosti posledično
vplivajo na prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam
lokalnega/regionalnega okolja oziroma družbe nasploh.
V skladu z Operativnim programom se v okviru specifičnega cilja 3: »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter
podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se
mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema« zasledujejo cilji predmetnega javnega razpisa:
– z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov se bo
študentom (dodiplomskim in podiplomskim) z vključitvijo
v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu
visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim
sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju, omogočilo pod1
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski
in moški spol. Prav tako se lahko nekateri izrazi v ednini
(npr. pedagoški mentor), kjer je to potrebno, uporabijo tudi
v množini in obratno.
2
Pojem se pretežno uporablja za oznako formalnih
oblik neprofitnega združevanja, ki imajo statusno pravni
položaj pravne osebe zasebnega prava. V Sloveniji so to
prvenstveno društva, ustanove in zasebni zavodi. Oznaka
»nevladne« se nanaša zlasti na neodvisnost teh organizacij
od države v vseh pogledih njihovega obstoja.
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poro oziroma okolje za razvoj kompetenc, pridobivanje
praktičnega znanja ter izkušenj;
– s spodbujanjem inovativnosti, kreativnega razmišljanja in razvijanjem predmetno specifičnih kompetenc
na študijskem področju ter kompetenc s področja drugih
ved izboljšati zaposljivost študentov ter spodbujati ustvarjanje novih delovnih mest v lokalnem/regionalnem okolju;
– s povezovanjem visokošolskih zavodov z deležniki
v lokalnem/regionalnem okolju vzpostaviti možnosti dolgoročnega sodelovanja, ki bo prinašalo družbeno korist.
Rezultat bo okrepljeno sodelovanje in povezovanje
visokošolskega sistema z lokalnim/regionalnim okoljem,
praktične izkušnje, znanja in kompetence, ki jih študenti
pridobijo z vključitvijo v projekte, povečan delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožnejše oblike učenja
za izboljšanje kompetenc mladih, strokovni sodelavci iz
lokalnega/regionalnega okolja pa se usposobijo za prepoznavanje in reševanje problematik lokalnega/regionalnega okolja, pri čemer se zagotavljajo pogoji za trajnostni
razvoj na različnih področjih družbenega delovanja.
Namen javnega razpisa je skladen tudi s Slovensko
strategijo pametne specializacije (S4)3, ki med nameni posebej opredeljuje tudi človeške vire in znotraj teh
področje »Mlada in ustvarjalna Slovenija«, kjer je ena
od prioritet spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in
podjetnosti mladih, razvijanje nadarjenosti in izboljšanje
njihovih ključnih kompetenc v vseh fazah izobraževalnega procesa, znotraj česar je eden od konkretnih primerov
opredeljeno tudi spodbujanje možnosti preizkušanja in
izvedbe konkretnih zamisli študentov v praksi ter povezovanje z gospodarstvom.
4. Pogoji in zahteve za kandidiranje in izvajanje
projektov
4.1 Pogoji za kandidiranje
Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi
v Republiki Sloveniji (univerza ali samostojni visokošolski zavod; v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki se na
dan roka za oddajo vloge, opredeljenem v točki 8 tega
javnega razpisa, vodijo v Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji (nadaljnjem besedilu: eVŠ), izvajajo javno veljavne
študijske programe ter imajo v študijskem letu 2018/2019
(prvo odpiranje) in v študijskem letu 2019/2020 (drugo
odpiranje) vpisane študente.
Posamezni prijavitelj lahko odda le eno vlogo na prvo
odpiranje in le eno vlogo na drugo odpiranje znotraj javnega razpisa. V kolikor je prijavitelj samostojni visokošolski
zavod, lahko v vlogi predloži predlog za največ 3 projekte.
V kolikor je prijavitelj univerza, lahko le-ta v svoji vlogi odda
število projektov za vsako svojo članico, ki je nosilka izvajanja posameznega projekta (maksimalno skupno število
projektov je 3 projekti x število članic univerze).
Za posamezno univerzo je kvota projektov, ki jih lahko
prijavi v vlogi, določena s številom članic univerze in največjim številom projektov, ki jih določa javni razpis. V primeru, da posamezna članica univerze ne prijavi največjega
možnega števila projektov (3 projekte), temveč manj ali
nobenega, lahko s pisno izjavo odstopi od predpisane
kvote maksimalnega števila projektov oziroma pisno izjavi,
da se odpoveduje izvajanju določenega števila projektov.
Univerza lahko te projekte prenese na druge članice univerze, ki bi želele v vlogi prijaviti več projektov. Posamezna članica v tem primeru lahko prijavi več kot 3 projekte,
vendar največ 5.
3
S4 je Vlada RS potrdila dne 20. 9. 2015, Evropska
Komisija pa dne 3. 11. 2015. Spremembo S4 je Vlada RS
sprejela dne 21. 12. 2017
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti
http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_
pametne_specializacije/
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Natančnejši postopek dodeljevanja sredstev in načina izbora je opredeljen v 9. točki javnega razpisa.
4.2 Pogoji in zahteve za izvajanje projektov
Vsak projekt mora vključevati sodelovanje z eno
negospodarsko ali neprofitno organizacijo iz lokalnega/regionalnega okolja, kjer je nastal izziv (v nadaljnjem besedilu: Partner 1).
V kolikor narava projekta to zahteva, se lahko
v projekt dodatno vključi(jo) tudi druga(e) organizacija(e)
z družbenega področja in/ali organizacija(e) z gospodarskega področja (v nadaljnjem besedilu: Partner(ji) 2), ki
na inovativen način pristopi(jo) k reševanju izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja. Doprinos
Partnerja(ev) 2 v projektu mora biti jasno in smiselno
opredeljen.
Posamezni partner lahko sodeluje pri izvajanju največ enega projekta, ki se izvaja v posameznem obdobju,
vezanem na prijavni rok po tem javnem razpisu. Sodelovanje v projektu se potrdi z Izjavo prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev za vsak predlog
projekta (Obrazec št. 1). Prijavitelj je dolžan za vsak
projektni predlog pridobiti podpisano Izjavo organizacije
z negospodarskega ali neprofitnega področja oziroma
organizacije z gospodarskega ali družbenega področja
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (Obrazec št. 2), ki jo predloži k prijavnemu obrazcu.
Del projektnih aktivnosti se mora izvajati neposredno
v lokalnem/regionalnem okolju. Projekt mora vključevati
najmanj 6 in največ 10 študentov dodiplomskega in/ali podiplomskega študija, pri čemer morata biti vsaj 2 študenta
vpisana pri prijavitelju projekta4.
Posamezen študent lahko v okviru posameznega
odpiranja na javni razpis, sodeluje le v enem projektu. Posamezen študent lahko sodeluje po tem javnem razpisu
ne glede na to, ali je že bil vključen na javnih razpisih Po
kreativni poti do znanja 2016–2020 in Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020.
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Prijavitelj je dolžan pri izboru sodelujočih študentov omogočil prednost študentom, ki še niso sodelovali
v javnem razpisu »Projektno delo z negospodarskim in
neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti
za družbeno korist 2016–2018« (v nobenem izmed dosedanjih odpiranj – velja za študijsko leto 2016/2017 in
2017/2018) in v javnem razpisu »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko
leto 2017/2018«. V kolikor med prijavljenimi študenti
ni dovolj na novo vključenih študentov, lahko prijavitelj
v skupino sodelujočih študentov vključi že sodelujoče
študente na prejšnjih javnih razpisih Študentski inovativni projekti za družbeno korist, vendar največ 2 takšna
študenta.
Prijavitelj je odgovoren za izbor sodelujočih v projektu v skladu z načeli transparentnosti in zagotavljanja enakopravne obravnave, pri čemer je potrebno upoštevati vidik nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti (npr.
dostopnost za invalide) ter enakost moških in žensk.
Javni razpis se izvaja v študijskem letu 2018/2019
(prvo odpiranje) in v študijskem letu 2019/2020 (drugo
odpiranje). Dolžina trajanja projekta, ki bo izbran na
javnem razpisu, je od treh do največ štirih mesecev,
z zaključkom najkasneje do vključno 31. 7. 2019 (prvo
odpiranje) oziroma do vključno 31. 7. 2020 (drugo odpiranje).
Vse informacije, navedene v vlogi, s katero se prijavitelj prijavi na javni razpis, morajo biti resnične in
morajo ustrezati dejanskemu stanju. Če se izkaže, da je
prijavitelj v predloženi vlogi navajal neresnične podatke,
posredoval lažne, napačne ali netočne podatke v zvezi
z izvajanjem po pogodbi določenih obveznosti oziroma,
če se izjava o izpolnjevanju pogojev izkaže za lažno, je to
lahko razlog, da sklad delno ali v celoti prekine pogodbo.
Prijavitelju se lahko onemogoči sodelovanje na javnih
razpisih sklada za obdobje 5 let.

Projekt mora vključevati:
1.

sodelovanje vsaj enega pedagoškega mentorja, ob pogoju:
– da je pedagoški mentor najkasneje na zadnji dan roka za oddajo
vloge že izvoljen v naziv visokošolskega učitelja ali v naziv asistenta,
ob pogoju, da ima slednji pridobljen tudi doktorat znanosti (v
nadaljnjem besedilu: asistent), pri čemer mora ta pogoj pedagoški
mentor izpolnjevati ves čas trajanja projekta;

– da v primeru, da v projektu sodeluje več pedagoških mentorjev, ti
ne smejo prihajati iz istega študijskega področja po KLASIUS-P-16
(vključno tretja klasifikacijska raven Klasius-P-16);
– da je pedagoški mentor najkasneje na zadnji dan roka za oddajo
vloge zaposlen na visokošolskem zavodu, pri čemer mora ta pogoj
pedagoški mentor izpolnjevati ves čas trajanja projekta;
– da pedagoški mentor ni (so)lastniško povezan s subjekti, ki se
lahko vključijo v ta javni razpis (kot so določeni v točki 4.2 javnega
razpisa), oziroma ni soustanovitelj oziroma član organov Partnerja 1
in Partnerja 2 ter da ni odgovorna oseba Partnerja 1 in Partnerja 2;
– da ni s strokovnim sodelavcem v zakonski zvezi, zunajzakonski
skupnosti, registrirani istospolni partnerski skupnosti, skupnem
gospodinjstvu, krvnem sorodstvu v ravni vrsti, krvnem sorodstvu
v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, sorodstvu po svaštvu do
vštetega drugega kolena, posvojitelj, posvojenec, rejnik, rejenec.

Dokazilo*
Obrazec št. 1
Fotokopija dokazila o izvolitvi v naziv
visokošolskega učitelja oziroma asistenta
(sklep oziroma odločba oziroma druga
ustrezna listina oziroma dokazilo
o pridobljenem znanstvenem naslovu
doktor znanosti – slednje predložiti le
v primeru asistenta in v kolikor to ni že
razvidno iz dokazila o izvolitvi).
Izpolnjevanje pogoja se preverja na
podlagi podatkov v vlogi.
Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradni
evidenci ZZZS.
Izpolnjevanje pogoja se preverja
z izpolnjenim Obrazcem št. 4.
Izpolnjevanje pogoja se preverja
z izpolnjenim Obrazcem št. 4.

V primeru, ko je prijavitelj univerza, morata biti vsaj 2 študenta s članice, ki je pooblaščena za izvajanje projekta.
*Dokazila so podrobneje razložena v točki 2 Navodil za prijavo na javni razpis.
4
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Dokazilo*
Obrazec št. 2*
Izpolnjevanje pogoja se preverja
v uradnih evidencah ZZZS.
– oziroma sodeluje s Partnerjem 1 vsaj eno leto5;
Dokazilo je fotokopija dokazila
o sodelovanju oziroma izpolnjen Obrazec
št. 3.
– oziroma se kot strokovni sodelavec vključi posameznik, ki je vpisan Pogoj se preverja v uradnih evidencah
v razvid samozaposlenih v kulturi, športu ipd., in dokazuje ustrezno področnih ministrstev in z dokazilom, ki
sodelovanje s Partnerjem 1 vsaj eno leto;
je fotokopija dokumenta o sodelovanju
oziroma izpolnjen Obrazec št. 3.
– da strokovni sodelavec s pedagoškim mentorjem ni v zakonski
Pogoj se preverja z izpolnjenim
zvezi, zunajzakonski skupnosti, registrirani istospolni partnerski
Obrazcem št. 4.
skupnosti, skupnem gospodinjstvu, krvnem sorodstvu v ravni vrsti,
krvnem sorodstvu v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena,
sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega kolena, posvojitelj,
posvojenec, rejnik, rejenec.
3. sodelovanje strokovnega sodelavca pri Partnerju(ih) 2, ob pogoju:
Obrazec št. 2
– da je strokovni sodelavec zaposlen pri Partnerju 2;
Izpolnjevanje pogoja se preverja
v uradnih evidencah ZZZS.
– oziroma sodeluje s Partnerjem 2 vsaj eno leto6;
Dokazilo je fotokopija dokazila
o sodelovanju oziroma izpolnjen Obrazec
št. 3.
– oziroma je kot strokovni sodelavec vključen posameznik, ki je
Pogoj se preverja v uradnih evidencah
vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi, športu ipd. in dokazuje
področnih ministrstev z dokazilom, ki
ustrezno sodelovanje s Partnerjem 2 vsaj eno leto;
je fotokopija dokumenta o sodelovanju
oziroma izpolnjen Obrazec št. 3.
– da strokovni sodelavec s pedagoškim mentorjem ni v zakonski
Pogoj se preverja z izpolnjenim
zvezi, zunajzakonski skupnosti, registrirani istospolni partnerski
Obrazcem št. 4.
skupnosti, skupnem gospodinjstvu, krvnem sorodstvu v ravni vrsti,
krvnem sorodstvu v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena,
sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega kolena, posvojitelj,
posvojenec, rejnik, rejenec.
4. sodelovanje najmanj 6 in največ 10 dodiplomskih in/ali podiplomskih Priloga k prijavnemu obrazcu
visokošolskih študentov, ob pogoju, da:
– vsaj en študent prihaja iz drugega (različnega) študijskega
Pogoj se preverja iz Priloge k prijavnemu
področja po Klasius-P-16 (vključno tretja klasifikacijska raven);
obrazcu.
– je vsak v projekt vključen študent v obdobju trajanja projekta
Izjava prijavitelja, da bo v celotnem času
vpisan v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji,
izvajanja projekta zagotovil študentsko
skupino, v kateri vsak posamezni študent
izpolnjuje razpisne pogoje.
Pogoji za partnerje v projektu
2.

sodelovanje strokovnega sodelavca pri Partnerju 1, ob pogoju:
– da je strokovni sodelavec zaposlen pri Partnerju 1;

1.

Pogoji za Partnerja 1:
– prihaja iz lokalnega/regionalnega okolja – ima sedež7 registriran
v statistični regiji8, v kateri se rešuje izziv, ki je opredeljen v projektu;
– je organizacija z negospodarskega področja;

Obrazec št. 2
Izpolnjevanje pogoja se preverja
v uradnih evidencah AJPES.
Izpolnjevanje pogoja se preverja na
podlagi podatkov v vlogi in v uradnih
evidencah AJPES.
Izpolnjevanje pogoja se preverja
v uradnih evidencah AJPES.

– ni registriran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik
posameznik po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12,
44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17);
– ne posluje v sektorju S. 13 – država9, in sicer v okviru podsektorjev Izpolnjevanje pogoja se preverja
centralna država (šifra S.1311), ki vsebuje naslednje dodatne
v uradnih evidencah AJPES.
podsektorje: neposredni proračunski uporabniki (šifra S.13111) in
državni skladi (šifra S.13112);

Obdobje sodelovanja se šteje od 1. 1. 2016 naprej.
Obdobje sodelovanja se šteje od 1. 1. 2016 naprej.
7
Velja tudi za sedež podružnice (izpostave, sekcije, organizacijske enote, kontaktne točke) Partnerja 1, ki je vpisana
v AJPES.
8
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwis7rGbzNLPAhWEvBoKHfbZBcQ
QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.stat.si%2Fdokument%2F5424%2Fkohezijske_%2520statisticne_obcine.xls&usg=A
FQjCNEM2aGwUViYBrGRMgxjpeAAz102Ug&bvm=bv.135258522,bs.1,d.bGs.
9
Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS): http://www.stat.si/Klasje/Klasje/Tabela/6348.
5
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2.

– njegova glavna registrirana dejavnost ni visokošolsko
izobraževanje (šifra 85.422 po SKD 2008);
– ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku,
v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja dejavnosti
v skladu z veljavno zakonodajo ter ni v položaju insolventnosti
po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 –
uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US,
38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C 54/18 – odl. US);
– za namen izvajanja prijavljenega projekta ne sme prejeti sredstev
iz kateregakoli drugega vira za stroške, ki jih bo uveljavljal po
tem javnem razpisu (npr.: državnega ali lokalnega proračuna,
sredstev EU ali donacije Norveškega/EGP Finančnega mehanizma,
Švicarskega prispevka).
Pogoji za Partnerja 2:
– organizacija z gospodarskega ali z družbenega področja;
– delovno področje Partnerja 2 se navezuje na vsebinsko zasnovo
projektnega predloga, iz katerega je razviden doprinos drugega
partnerja v projektu;
– ne posluje v sektorju S. 13 – država10, in sicer v okviru
podsektorjev centralna država (šifra S.1311), ki vsebuje naslednje
dodatne podsektorje: neposredni proračunski uporabniki
(šifra S.13111) in državni skladi (šifra S.13112);
– njegova glavna registrirana dejavnost ni visokošolsko
izobraževanje (šifra 85.422 po SKD 2008);
– ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku,
v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja
dejavnosti v skladu z veljavno pravno zakonodajo ter ni v položaju
insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list
RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16,
31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C54/18 – odl. US);
– za namen izvajanja prijavljenega projekta ne sme prejeti sredstev
iz drugih javnih virov za stroške, ki jih bodo uveljavljali po tem
javnem razpisu (državnega ali lokalnega proračuna, iz sredstev EU,
donacije iz Norveškega/EGP Finančnega mehanizma, Švicarskega
prispevka itd.)
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Izpolnjevanje pogoja se preverja
v uradnih evidencah AJPES.
Izpolnjevanje pogoja se preverja
v uradnih evidencah AJPES.

Izpolnjevanje pogoja se preverja
v aplikaciji Erar.

Obrazec št. 2
Izpolnjevanje pogoja se preverja
v uradnih evidencah AJPES.
Izpolnjevanje pogoja se preverja v vlogi
na javni razpis.
Izpolnjevanje pogoja se preverja
v uradnih evidencah AJPES.
Izpolnjevanje pogoja se preverja
v uradnih evidencah AJPES.
Izpolnjevanje pogoja se preverja
v uradnih evidencah AJPES.

Izpolnjevanje pogoja se preverja
v aplikaciji Erar.

Izpolnjevanje vseh zgoraj navedenih pogojev mora
izhajati iz celotne vloge in jih bo sklad preverjal tudi
tekom celotnega izvajanja posameznega projekta, kar
je podrobneje obrazloženo v IV. poglavju Navodil za
prijavo na javni razpis.
5. Merila za izbor projektov, ki izpolnjujejo pogoje
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki
jo imenuje direktorica sklada ali od nje pooblaščena
oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija), bo preverila
formalno popolnost posameznega projekta v vlogi in vlogo kot celoto. V kolikor bo posamezni projekt v vlogi in
vloga prijavitelja kot celota formalno popolna (formalno
nepopolne vloge se bodo s sklepom zavrgle), bo komisija ocenila vsak posamezni projekt na podlagi spodaj
navedenih meril.
5.1 Izločitvena merila
Komisija v okviru ocenjevanja preveri, ali je projekt
skladen s cilji/rezultati prednostne osi in prednostne naložbe, s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa
ter ali projekt izkazuje realno izvedljivost v okvirih, kot jih
določa razpisna dokumentacija, za katero velja podpora.
Če je po kateremkoli izločitvenem merilu projekt ovrednoten z NE, komisija projekt izloči in ga ne ocenjuje po
merilih za ocenjevanje, projekt prijavitelja pa se zavrne.

10
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Predlog projekta je skladen s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa
□ DA
□ NE
ter prednostne osi in prednostne naložbe.
(izločitveno merilo)
Priloga k prijavnemu obrazcu
Predlog projekta je izvedljiv, upošteva vse aktivnosti in časovni ter finančni okvir, določen □ DA
□ NE
s tem razpisom in razpisno dokumentacijo.
(izločitveno merilo)
Priloga k prijavnemu obrazcu
5.2 Merila za izbor:
Projekti v okviru oddanih vlog, ki bodo zadostili pogojem za kandidiranje iz točke 4 javnega razpisa in bodo
hkrati v celoti pozitivno ovrednoteni po obeh izločitvenih
merilih iz točke 5.1 javnega razpisa, bodo ocenjeni na
osnovi naslednjih meril:

MERILO

OPIS

I. Vsebinska zasnova projekta
1.1
Predlog projekta ima jasno vsebinsko V predlogu projekta je jasno opredeljen
zasnovo (opredeljen cilj, ki ga želi
in utemeljen cilj, ki ga želi projekt
projekt doseči).
doseči.
V predlogu projekta je cilj, ki ga želi
projekt doseči, nakazan, vendar je
slabo opredeljen in utemeljen.
1.2
Načrtovana izvedba projekta je
Načrtovana izvedba projekta
skladna z vsebinsko zasnovo
(vključenost študentov, pedagoških
projekta.
mentorjev in strokovnih sodelavcev
Partnerja 1 in 2) je skladna z vsebinsko
zasnovo projekta.
Načrtovana izvedba projekta
(vključenost študentov, pedagoških
mentorjev in strokovnih sodelavcev
Partnerja 1 in 2) je delno skladna
z vsebinsko zasnovo projekta.
Načrtovana izvedba projekta
(vključenost študentov, pedagoških
mentorjev in strokovnih sodelavcev
prvega in drugega Partnerja 1 in 2) ni
skladna z vsebinsko zasnovo projekta.
1.3
Navedba kompetenc, ki jih bo študent Za vse študente, ki se bodo vključili
pridobil z vključevanjem v projekt.
v projekt, so opredeljene kompetence,
ki jih bodo študenti pridobili
z vključevanjem v projekt.
Pri najmanj 75 % študentov, ki se
bodo vključili v projekt, so opredeljene
kompetence, ki jih bodo študenti
pridobili z vključevanjem v projekt.
Pri manj kot 75 % študentov, ki se
bodo vključili v projekt, so opredeljene
kompetence, ki jih bodo študenti
pridobili z vključevanjem v projekt.
1.4
Načini pridobivanja kompetenc, ki jih Za vse študente, ki se bodo vključili
bo študent pridobil z vključevanjem
v projekt, so opredeljeni načini
v projekt.
pridobivanja kompetenc.
Pri najmanj 75 % študentov, ki se bodo
vključili v projekt, so opredeljeni načini
pridobivanja kompetenc.
Pri manj kot 75 % študentov, ki se bodo
vključili v projekt, so opredeljeni načini
pridobivanja kompetenc.
1.5
Doprinos pedagoškega mentorja*
Naloge pedagoškega mentorja
k uspešni izvedbi projekta
so ustrezno utemeljene glede na
vsebinsko zasnovo projekta. Procesi
oziroma pristopi, k bodo prispevali
k uspešnemu zaključku projekta so
navedeni.
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MERILO
*V primeru, da v projektu sodeluje več
pedagoških mentorjev, je potrebno
opredeliti naloge za vsakega od
sodelujočih pedagoških mentorjev
in njegov doprinos k projektu (s
poudarkom na prenosu znanja
oziroma doprinosu glede na študijsko
področje, iz katerega prihaja
posamezni pedagoški mentor).

1.6

1.7

1.8

2.

Doprinos strokovnega sodelavca
k uspešni izvedbi projekta

Projektne aktivnosti se bodo izvajale
neposredno v lokalnem/regionalnem
okolju.

Opis predvidenih rezultatov
projekta izkazuje družbene koristi
v lokalnem/regionalnem okolju
v obdobju trajanja projekta.

Interdisciplinarnost projekta
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OPIS
Naloge pedagoškega mentorja so
delno ustrezno utemeljene glede na
vsebinsko zasnovo projekta. Procesi
oziroma pristopi, ki bodo prispevali
k uspešnemu zaključku projekta so
delno navedeni.
Naloge pedagoškega mentorja
niso ustrezno utemeljene glede na
vsebinsko zasnovo projekta. Procesi
oziroma pristopi, ki bodo prispevali
k uspešnemu zaključku projekta niso
ustrezno navedeni.
Naloge strokovnega sodelavca
so ustrezno utemeljene glede na
vsebinsko zasnovo projekta, prav tako
so navedeni procesi oziroma pristopi, ki
bodo prispevali k uspešnemu zaključku
projekta.
Naloge strokovnega sodelavca so
delno ustrezno utemeljene glede na
vsebinsko zasnovo projekta, procesi
oziroma pristopi, ki bodo prispevali
k uspešnemu zaključku projekta so
delno navedeni.
Naloge strokovnega sodelavca
niso ustrezno utemeljene glede na
vsebinsko zasnovo projekta, procesi
oziroma pristopi, ki bodo prispevali
k uspešnemu zaključku projekta niso
ustrezno navedeni.
Večina projektnih aktivnosti
se bo izvajala neposredno
v lokalnem/regionalnem okolju (več kot
50 % ur vseh študentov bo opravljena
v lokalnem/regionalnem okolju).
Del projektnih aktivnosti se bo izvajal
neposredno v lokalnem/regionalnem
okolju (vsaj 20 % ur vseh študentov bo
opravljenih v lokalnem/regionalnem
okolju).
Projektne aktivnosti se bodo izvajale
v lokalnem/ regionalnem okolju obsegu
manj kot 20 % ur vseh študentov.
Opis predvidenih rezultatov projekta
jasno izkazuje družbene koristi. Jasno
je navedeno, kako oziroma na kakšen
način rezultati projekta prinašajo
družbeno korist.
Opis predvidenih rezultatov projekta
le delno izkazuje družbene koristi.
Ni jasno navedeno kako oziroma
na kakšen način rezultati projekta
prinašajo družbene koristi.
Opis predvidenih rezultatov projekta ne
izkazuje družbene koristi.
Štirje ali več študentov prihajajo iz
drugega (različnega) študijskega
področja po Klasius -P-16 (vključno
tretja klasifikacijska raven).
Trije študenti prihajajo iz drugega
(različnega) študijskega področja
po Klasius-P-16 (vključno tretja
klasifikacijska raven).
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3.

4.

5.

6.
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Binarnost

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

Prispevek (učinek) doseženih
ciljev in rezultatov projekta k širši
lokalni/regionalni skupnosti po
zaključku projekta.
Prispevek projekta k enakim
možnostim
Spodbujanje vključevanja univerz
s članicami oziroma samostojnih
visokošolskih zavodov, ki
v programskem obdobju 2014–2020
še niso bili vključeni na javna razpisa
Študentski inovativni projekti za
družbeno korist.

Skupaj možnih točk:
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OPIS
Dva študenta prihajata iz drugega
(različnega) študijskega področja
po Klasius-P-16 (vključno tretja
klasifikacijska raven).
En študent prihaja iz drugega
(različnega) študijskega področja
po Klasius-P-16 (vključno tretja
klasifikacijska raven).
Med vsemi vključenimi študenti
vsaj dva študenta prihajata
z univerzitetnega študijskega programa
1. bolonjske stopnje in vsaj dva
študenta z visokošolskega strokovnega
študijskega programa 1. bolonjske
stopnje.
Med vsemi vključenimi študenti vsaj
en študent prihaja z univerzitetnega
študijskega programa 1. bolonjske
stopnje in vsaj en študent
z visokošolskega strokovnega
študijskega programa 1. bolonjske
stopnje.
Vsi vključeni študenti prihajajo bodisi
le iz univerzitetnega študijskega
programa 1. bolonjske stopnje bodisi
le iz visokošolskega strokovnega
študijskega programa 1. bolonjske
stopnje.
Predvideni rezultati projekta izkazujejo
potencial nadaljnjega izvajanja
v lokalnem/regionalnem okolju tudi po
izteku sofinanciranja projekta.
Predvideni rezultati projekta delno
izkazujejo potencial nadaljnjega
izvajanja v lokalnem/regionalnem okolju
tudi po izteku sofinanciranja projekta.
Predvideni rezultati projekta ne
izkazujejo potenciala nadaljnjega
izvajanja v lokalnem/regionalnem okolju
tudi po izteku sofinanciranja projekta.
Prispevek projekta bo imel učinek na
širšo lokalno skupnost.
Projekt prispeva k zagotavljanju enakih
možnosti prikrajšanih skupin.
Na javni razpis so na novo vključene
članice univerz oziroma samostojni
visokošolski zavodi.
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Merila so podrobneje obrazložena v V. točki Navodil za prijavo na javni razpis.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezni projekt, je 87 točk. Izbran je lahko projekt, ki doseže najmanj 52 točk.
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6. Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo
javnega razpisa
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis znaša največ do 3.914.131,50 EUR.
Za izbrane prijavitelje bodo upravičeni stroški iz
potrjenih zahtevkov za sofinanciranje izplačani glede
na razpoložljiva sredstva v proračunu (v letu 2019 do
največ 1.948.367,68 EUR in v letu 2020 do največ
1.965.763,82 EUR).
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih
programskih območjih za proračunsko leto 2019 je naslednja:
– iz vzhodne kohezijske regije 642.961,33 EUR,
od tega:
– 514.369,07 EUR s PP 150044 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 128.592,26 EUR s PP 150046 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %);
– iz zahodne kohezijske regije 1.305.406,35 EUR,
od tega:
– 1.044.325,08 EUR s PP 150045 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 261.081,27 EUR s PP 150047 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih
programskih območjih za proračunsko leto 2020 je naslednja:
– iz vzhodne kohezijske regije 648.702,06 EUR,
od tega:
– 518.961,65 EUR s PP 150044 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 129.740,41 EUR s PP 150046 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %);
– iz zahodne kohezijske regije 1.317.061,76 EUR,
od tega:
– 1.053.649,41 EUR s PP 150045 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 263.412,35 EUR s PP 150047 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko predstavljajo 80,00 %, sredstva na
postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike predstavljajo 20,00 %.
Za izbrane prijavitelje bodo upravičeni stroški iz
potrjenih zahtevkov za sofinanciranje izplačani glede na
razpoložljiva sredstva v proračunu, in sicer v letu 2019
do največ 1.948.367,68 EUR in v letu 2020 do največ
1.965.763,82 EUR.
Obdobje upravičenosti stroškov po tem javnem razpisu je od 1. 10. 2018 do vključno 31. 7. 2019 za prvo
odpiranje in od 1. 10. 2019 do vključno 31. 7. 2020 za
drugo odpiranje. Obdobje upravičenih izdatkov po tem
javnem razpisu je od 1. 10. 2018 do vključno 31. 8. 2019
za prvo odpiranje in od 1. 10. 2019 do vključno 31. 8.
2020 za drugo odpiranje.
Sklad si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva
sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim
prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom
ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti Ministrstva za izobraževanje,
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znanost in šport in na likvidnostno stanje proračuna Republike Slovenije.
Natančnejši postopek dodeljevanja sredstev in načina izbora je opredeljen v 9. točki javnega razpisa.
7. Upravičeni stroški
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo na
osnovi standardne lestvice stroškov na enoto, skladno
s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 ter s tem javnim razpisom.
Upravičeni stroški javnega razpisa so določeni v pavšalnem znesku in predstavljajo:
– standardni strošek na enoto za vodenje in koordiniranje projekta pedagoškega mentorja na visokošolskem zavodu (enota je urna postavka);
– standardni strošek na enoto za podporno strokovno osebje za sodelovanje pri projektu na visokošolskem
zavodu (enota je urna postavka);
– standardni strošek na enoto za strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja pri Partnerju(jih)
1 in 2 (enota je urna postavka);
– standardni strošek na enoto za denarno spodbudo študentu (enota je urna postavka).
V skladu s sprejeto Metodologijo za določitev višine
standardnega stroška na enoto za izvedbo programa
»Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist
2016–2020, št. 5442-26/2017-150 z dne 27. 3. 2018, ki
jo je sprejelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, so pogoji oziroma pavšalni zneski za izvajanje
programa sledeči:
– za vodenje in koordiniranje projekta pri visokošolskem zavodu, znaša urna postavka 20,00 EUR/uro. Za
uspešno vodenje in koordiniranje projekta je potrebnih
največ 120 ur v okviru posameznega projekta, ki traja
3 mesece, oziroma največ 160 ur v okviru posameznega
projekta, ki traja 4 mesece, iz česar izhaja, da je znesek,
ki ga lahko visokošolski zavod uveljavlja za vodenje in
koordiniranje v obdobju trajanja posameznega projekta
največ 2.400,00 EUR za projekt, ki traja 3 mesece, in
največ 3.200,00 EUR za projekt, ki traja 4 mesece;
– za podporo projekta pri visokošolskem zavodu
znaša urna postavka 12,00 EUR/uro. Za uspešno izvajanje podpore projekta pri visokošolskem zavodu je
potrebnih največ 24 ur v okviru posameznega projekta,
ki traja 3 mesece, oziroma največ 32 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 4 mesece, iz česar izhaja, da
je znesek, ki ga lahko visokošolski zavod uveljavlja za
podporo pri visokošolskem zavodu v obdobju trajanja
posameznega projekta največ 288,00 EUR za projekt,
ki traja 3 mesece, in največ 384,00 EUR za projekt, ki
traja 4 mesece;
– za izvajanje in sodelovanje strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja, znaša urna postavka 16,00 EUR/uro. Na projektu sodelujeta Partner 1
(je pogoj) in Partner 2. V kolikor na projektu sodeluje le
strokovni sodelavec Partnerja 1, le-ta uveljavlja znesek
za strokovnega sodelavca največ za 45 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 3 mesece, oziroma največ
60 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 4 mesece, iz česar izhaja, da je znesek, ki ga lahko Partner 1
uveljavlja za strokovnega sodelavca v obdobju trajanja
posameznega projekta, največ 720,00 EUR za projekt,
ki traja 3 mesece, in največ 960,00 EUR za projekt, ki
traja 4 mesece.
V primeru, da na projektu poleg strokovnega sodelavca Partnerja 1 sodeluje tudi strokovni sodelavec Partnerja 2, se skupno število ur razdeli tako, da Partner 1
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za strokovnega sodelavca uveljavlja največ 30 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 3 mesece, oziroma
največ 40 ur v okviru posameznega projekta, ki traja
4 mesece, iz česar izhaja, da je znesek, ki ga lahko
Partner 1 uveljavlja za strokovnega sodelavca v obdobju
trajanja posameznega projekta, največ 480,00 EUR za
projekt, ki traja 3 mesece, in največ 640,00 EUR za projekt, ki traja 4 mesece. Partner 2 lahko za strokovnega
sodelavca v tem primeru uveljavlja največ 15 ur v okviru
posameznega projekta, ki traja 3 mesece, oziroma največ 20 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 4 mesece, iz česar izhaja, da je znesek, ki ga lahko Partner
2 uveljavlja za strokovnega sodelavca v obdobju trajanja
posameznega projekta, največ 240,00 EUR za projekt,
ki traja 3 mesece, in največ 320,00 EUR za projekt, ki
traja 4 mesece;
– za denarno spodbudo študentu za vključitev v projektne aktivnosti, znaša urna postavka 9,00 EUR/uro. Za
uspešno izvajanje projektnih aktivnosti študenta je potrebnih največ 120 ur v okviru posameznega projekta,
ki traja 3 mesece, oziroma največ 160 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 4 mesece, iz česar izhaja,
da je znesek, ki ga lahko visokošolski zavod uveljavlja
za izvedene projektne aktivnosti študenta v obdobju
trajanja posameznega projekta, največ 1.080,00 EUR
za projekt, ki traja 3 mesece, in največ 1.440,00 EUR
za projekt, ki traja 4 mesece.
Upravičene stroške se uveljavlja z zahtevkom za
sofinanciranje na podlagi poročil, iz katerih so razvidne
izvedene aktivnosti vključenih v projekt. Ob zaključku
projekta je visokošolski zavod dolžan predložiti končno
poročilo, ki bo vsebovalo dosežene cilje, skladno s projektom v vlogi. Podrobnejšo vsebino poročanja in zahteve v zvezi z uveljavljanjem upravičenih stroškov predpiše sklad v Navodilih sklada o izvajanju projektov.
Dokazila za upravičenost stroškov projektov so:
– poročilo o izvedenih aktivnostih (študent, koordinator, pedagoški mentorji in strokovni sodelavci iz lokalnega/regionalnega okolja);
– skupno vsebinsko poročilo na ravni posameznega projekta v obdobju poročanja;
– končno poročilo o doseženih ciljih;
– partnerski sporazum o sodelovanju pri izvajanju
projekta (v nadaljnjem besedilu: partnerski sporazum).
Sklad z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja projektov (v nadaljnjem besedilu:
pogodba). Osnutek pogodbe je del razpisne dokumentacije. Prijavitelj sklene partnerske sporazume, s katerimi
se urejajo medsebojni odnosi, pravice in obveznosti
med partnerji v zvezi z izvajanjem in sofinanciranjem
projektov. Prijavitelj mora skladu predložiti (kopije) partnerskih sporazumov predvidoma v roku enega meseca
od pravnomočnosti sklepa o izboru.
Neupravičene aktivnosti pri izvajanju projektov so
naslednje:
– izvedene aktivnosti pred začetkom obdobja upravičenosti stroškov;
– izvedene aktivnosti v okviru rednih študijskih obveznosti (npr. opravljanje študijske prakse, opravljanje
aktivnosti v okviru rednega študijskega procesa ipd.);
– opravljanje rednih delovnih nalog oziroma prevzemanje delovnih nalog;
– izvedene aktivnosti, ki niso v skladu z namenom
javnega razpisa;
– izvedene aktivnosti, ki se neposredno nanašajo
na projekt in za katere je visokošolski zavod že prejel
sredstva iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega financiranja).
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Neupravičene aktivnosti pri izvajanju projektov
bodo natančneje obrazložene v Navodilih sklada o izvajanju projektov.
8. Način predložitve vlog in rok za oddajo
Vloga mora biti v celoti izpolnjena in oddana na
obrazcih, ki se nahajajo na spletni strani sklada, in mora
vsebovati:
– Prijavni obrazec: Podatki o prijavitelju in skupnem
številu prijavljenih projektov;
– Priloga k prijavnemu obrazcu: Podatki o projektu/ih na ravni univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda;
– Obrazec št. 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev;
– Obrazec št. 2: Izjava organizacije iz negospodarstva oziroma organizacije z družbenega ali gospodarskega področja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev
javnega razpisa;
– Obrazec št. 3: Izjava zakonitega zastopnika o izkazanem sodelovanju strokovnega sodelavca s Partnerjem 1 in 2;
– Obrazec št. 4: Izjava pedagoškega mentorja/strokovnega sodelavca ((so)lastništvo in družinska razmerja);
– Obrazec št. 5: Oprema prijave;
– Obrazec št. 6: Seznam kazalnikov (obrazec je del
razpisne dokumentacije zgolj kot informacija prijaviteljem in ga ni potrebno prilagati vlogi).
Prijavitelj lahko vlogo pošlje po pošti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
ali pa jo odda osebno v vložišču sklada (1. nadstropje),
in sicer v poslovnem času (vsak dan od 9. do 14.30,
v sredo do 16. ure in v petek do 13. ure), najpozneje na
zadnji dan roka za oddajo vloge, ki je opredeljen v tej
točki javnega razpisa.
Rok za oddajo vlog za prvo odpiranje (za študijsko
leto 2018/2019) je od 1. 10. 2018 do vključno 2. 11. 2018
do 13.30, rok za oddajo vlog za drugo odpiranje (za
študijsko leto 2019/2020) je od 1. 10. 2019 do vključno
1. 11. 2019 do 13.30.
Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno
ali po pošti) v vložišče sklada prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z vidno
oznako: »Ne odpiraj – Vloga za JR ŠIPK 2016–2020 za
študijski leti 2018/2019 in 2019/2020«. Vloge morajo
biti označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Vloge, ki ne bodo predložene v roku (bodisi da vloga prispe preuranjeno bodisi po izteku roka) ali ne bodo
ustrezno označene, bodo s sklepom zavržene.
Prijavitelj mora vlogo oddati v papirni obliki na
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in obrazce. Prijavitelj prijavni obrazec in prilogo k prijavnemu obrazcu posreduje
tudi v elektronskem izvodu, pri čemer se upoštevajo
vloge v papirni obliki, ki bodo najkasneje na zadnji dan
roka za oddajo oddane v vložišče sklada. Pri presoji
pravočasnosti vloge se upošteva datum dostave vloge
v papirni obliki, ne glede na datum oddaje elektronskega
izvoda vloge.
Pri izpolnjevanju mora prijavitelj slediti sprotnim
navodilom v obrazcu. Izpolnjen obrazec je treba poslati na sklad v tiskani obliki ter elektronsko na naslov:
šipk@sklad-kadri.si oziroma s klikom na gumb »Pošlji
po e-pošti«. Če prijavitelj vloge ne pošlje elektronsko,
mora vlogi, ki jo odda v papirni obliki, priložiti obrazec
tudi na podatkovnem nosilcu (CD ali USB-ključ).
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Podrobneje je način predložitve vloge opredeljen
v Navodilih za prijavo na javni razpis v poglavju I in II.
V primeru neskladja podatkov med prejeto vlogo
v tiskani obliki in elektronskim izvodom vloge, bo sklad
upošteval kot relevantno vlogo v tiskani obliki.
9. Obravnava vlog, obveščanje o njihovi ustreznosti
in postopek izbora
Odpiranje vlog za prvo odpiranje (za študijsko leto
2018/2019) bo dne 6. 11. 2018 ob 10. uri, odpiranje
vlog za drugo odpiranje (za študijsko leto 2019/2020)
bo 6. 11. 2019 ob 10. uri.
Odpiranje iz prejšnjega odstavka bo potekalo v prostorih Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega
in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska
cesta 20, 1000 Ljubljana. Za odpiranje vlog je zadolžena
komisija, imenovana s strani odgovorne osebe sklada.
Odpiranje vlog je praviloma javno. Ne glede na to lahko
komisija odloči, da odpiranje ne bo javno, če bo število
prejetih vlog veliko.
Komisija bo odprla samo v razpisanem roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice z vlogami, in sicer po vrstnem redu, kot so prispele. Podrobneje
je postopek ugotavljanja popolnosti vlog (formalna popolnost) opredeljen v Navodilih za prijavo. Komisija bo
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi
tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo formalno popolne. Rok za dopolnitev vlog bo 8 dni od prejema poziva
za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji skladno
s pozivom ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Dopolnitev vloge mora biti oddana v zaprti ovojnici z vidno oznako: »Ne odpiraj – dopolnitev JR ŠIPK
2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020« ter
označena z nazivom prijavitelja.
Komisija si pridržuje pravico, da v primeru nejasnosti prijavitelja pozove k dodatnim pojasnilom. V primeru,
da pojasnila niso posredovana v roku in na zahtevan
način, lahko komisija vlogo oceni na podlagi obstoječih
podatkov.
Komisija bo projekte iz formalno popolnih vlog ocenila na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem
razpisu oziroma v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Vsak projekt bosta ločeno ocenila dva člana komisije.
Če se bosta oceni razlikovali za več kot 10 točk, bo
projekt ocenil še tretji ocenjevalec po izboru komisije.
Ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja najbližjih
dveh ocen.
Preverjanje izpolnjevanja določenih razpisnih pogojev se lahko opravi tudi v fazi preverjanja formalne
popolnosti vlog, če to pripomore k ekonomičnosti izvedbe postopka.
Komisija bo med prijavitelje, ki bodo izpolnjevali vse
razpisne pogoje in katerih projekti so dosegli najmanj
52 točk, dodelila vsa razpoložljiva sredstva po vrstnem
redu doseženih točk.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo
izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo
z vlogo zbrali višje število točk.
9.1 Postopek izbora, ko obseg razpisanih sredstev
ne omogoča sofinanciranja vseh projektov
V primeru, da razpoložljiva sredstva, ki so določena
v 6. točki tega javnega razpisa, ne omogočajo sprejetja
vseh projektov posameznih prijaviteljev, se obravnavajo
in sprejmejo projekti po vrstnem redu (rangiranje) glede
na skupno število doseženih točk pri vseh merilih skladno s točko 5. 2 tega javnega razpisa.
V kolikor se v rangirni lestvici na zadnjem mestu,
ob obstoju razpoložljivih sredstev, pojavi večje število
projektov z istim številom točk, se izvede naslednji postopek:
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1. v primeru, da bo predloženih več projektov z enakim številom točk, se izberejo tisti, ki so pri merilu št. 3
»Interdisciplinarnost projekta« (točka 5.2 javnega razpisa) dosegli večje število točk;
2. v primeru, da bo ob upoštevanju 1. točke še vedno več projektov z enakim številom točk, se izberejo
projekti, ki so pri merilu št. 4 »Zagotavljanje potenciala
nadaljnjega izvajanja v lokalnem/regionalnem okolju tudi
po izteku sofinanciranja projekta (trajnost)« (točka 5.2
javnega razpisa) dosegli večje število točk;
3. v primeru, da je ob upoštevanju 1. in 2. točke še
vedno več projektov z enakim številom točk, se izberejo projekti, ki so pri merilu št. 1.7 »Projektne aktivnosti
se bodo izvajale neposredno v lokalnem/regionalnem
okolju« (točka 5.2 javnega razpisa) dosegli večje število točk;
4. v primeru, da je ob upoštevanju 1., 2. in 3. točke
še vedno več projektov z enakim številom točk, se izberejo projekti, ki so pri merilu št. 7 »Spodbujanje vključevanja univerz s članicami oziroma samostojnih visokošolskih zavodov, ki v programskem obdobju 2014–2020
še niso bili vključeni na javna razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist« (točka 5.2 javnega
razpisa) dosegli večje število točk.
V primeru, da bo po izvedbi zgornjih razvrstitvenih
kriterijev (od točke 1 do točke 4) še vedno več projektov
z enakim številom doseženim točk, bo sklad o izbiri projekta odločil z žrebom.
V primeru, da preostanek sredstev v izbornem postopku ne bo zadostoval za naslednji razvrščeni projekt, ki bi lahko bil sofinanciran kot zadnji, se prijavitelju
oziroma nosilcu izvajanja projekta ponudijo sredstva,
v kolikor zadostujejo za vsaj 50 % načrtovane vrednosti
projekta. Prijavitelj, ki sprejme ponudbo, se zaveže, da
bo aktivnosti v okviru načrtovanega projekta izvedel
v celoti. V primeru, da prijavitelj za projekt ponujenih
razpoložljivih sredstev ne sprejme, se sredstva ponudi
drugemu prijavitelju za naslednji razvrščeni projekt oziroma se izvede ponudba razpoložljivih sredstev do tistega vlagatelja, ki ta sredstva sprejme (velja za projekte, ki
dosežejo vsaj 52 točk). Če nihče od vlagateljev teh sredstev ne sprejme, bodo ta sredstva ostala nepodeljena.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi obrazložen predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije in se ga predloži direktorju. Direktor na podlagi predloga komisije (podpisanega predloga prejemnikov sredstev) sprejme odločitev
o dodelitvi sredstev, pri čemer se izdajo sklepi o izboru/neizboru.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najpozneje v roku 60 dni od odpiranja vlog.
Sklad bo z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo
o dodelitvi sredstev za izvajanje projektov. V primeru,
da se prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva k podpisu
pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev in se le-ta ponudijo prijaviteljem
za naslednje najvišje uvrščene projekte, ki so ostali
neizbrani pri dodeljevanju sredstev, glede na doseženo
število točk.
10. Pritožba
Pritožba zoper sklep o odločitvi glede dodelitve
sredstev se vloži pri Javnem štipendijskem, razvojnem,
invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, in sicer v 15 dneh
od prejema sklepa. V pritožbi je treba natančno opredeliti razloge za pritožbo. Merila za ocenjevanje vlog ne
smejo biti predmet pritožbe.
O pritožbi zoper sklep odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Lju-
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bljana. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
prijavitelji.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj dobi na
spletni strani: http://www.sklad-kadri.si.
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko prijavitelji dobijo na elektronskem naslovu
sipk@sklad-kadri.si od objave javnega razpisa do najkasneje dva dneva pred potekom roka za oddajo vlog.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije na projektih
Prijavitelj bo dolžan zagotavljati hrambo celotne
originalne dokumentacije, vezane na projekte ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in
nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo
moral prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projektov najmanj v obdobju treh let
od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski
komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanih projektov. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo
prijavitelj pisno obveščen s strani sklada. Glede dostopnosti ostalih dokumentov (v elektronski ali neelektronski obliki) se prav tako upošteva določba 140. člena že
omenjene Uredbe.
Prijavitelj bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za projekte računovodsko ločeno na posebnem
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi
za vse transakcije v zvezi s projektom in za vsak projekt
posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja
za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, kjer se na ločenem stroškovnem mestu
projekta (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma
prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in
poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na
stroškovnem mestu projekta (računovodski kodi).
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o programu nadzornim organom
Prijavitelj in partnerji v projektu so dolžni omogočiti
tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projektov, katerih sofinanciranje temelji ali se
izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani sklada, s strani ministrstva kot
posredniškega organa, organa upravljanja, organa za
potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in
evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi) v povezavi s 140. členom Uredbe
1303/2013/EU, na podlagi katere bo moral prijavitelj
zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih
projektov.
Prijavitelj in partnerji v projektu so nadzornim organom dolžni predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov
sofinanciranih projektov. V primeru preverjanja na kraju
samem, bo prijavitelj oziroma partner omogočil vpogled
v računalniške programe, listine in postopke v zvezi
z izvajanjem projektov ter rezultate projektov. Prijavitelj
bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, sklad pa lahko opravi tudi nenajavljeno
preverjanje na kraju samem. Prijavitelj bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih
organov in redno obveščati sklad o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih
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preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne
na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki
so podlaga za določanje finančnega popravka, določili
ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja
upravičenih stroškov in izdatkov, prijavitelji pa bodo dolžni neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
14. Odprti dostop do rezultatov projektov ŠIPK
Prijavitelj se zavezuje, da stvaritve, ki imajo značaj avtorskega dela in morebitne podobne stvaritve, ki
nastanejo pri izvajanju projekta, ne bodo uporabljene
v tržne namene v času izvajanja projektov.
Avtorska dela, študije, navodila, priporočila ter
smernice in morebitne podobne stvaritve, nastale pri
izvajanju projekta, morajo biti prosto dostopne širši javnosti z objavo na spletni strani sklada in na spletnih
straneh ministrstva. V ta namen je prijavitelj dolžan
skladu poleg zahtevka predložiti tudi navedene stvaritve
na elektronskem mediju v sistematičnem in uporabniku
prijaznem načinu, skladno z navodili sklada.
15. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov projektov
Prijavitelj bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke projektov skladno s 65. členom
Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu
ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen
ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri
izvajanju projektov ustvarili neto prihodki, bo treba za
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja projektov,
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 projektov, je prijavitelj dolžan
poročati sproti, med izvajanjem projektov.
16. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov
Prijavitelj bo za namen spremljanja in vrednotenja
projektov skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe
1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe
1304/2013/EU dolžan spremljati in skladu zagotavljati
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov izvedenih projektov, vključno s podatki po vprašalniku, ki se nahaja
v Prilogi 7 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih
bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja programa, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (VI. točka Navodil za prijavo na javni razpis).
17. Zahteve glede informiranja in obveščanja
Prijavitelj je pri izvajanju projektov dolžan izpolnjevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti
skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU
in veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju
komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna
na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
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Sprejetje financiranja s strani prijavitelja pomeni
tudi privolitev v vključitev na seznam projektov, ki bo
javno objavljen.
18. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Prijavitelj je dolžan zagotoviti spodbujanje enakih
možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide,
med osebami, ki so oziroma ki bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Prijavitelj bo moral cilje projektov uresničevati
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe
1303/2013/EU.
19. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej
označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in
druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 –
odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki
niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti,
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in
razloži takšnih podatkov v vlogi, bo sklad lahko domneval,
da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkriti oziroma dostopni javnosti.
Sklad in prijavitelj oziroma upravičenec sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5.
2016, str. 1), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11,
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in
15/17) in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvrševanja projektov prišlo do
resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj sklada ni seznanil
z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu
morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične,
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil
sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način,
na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo
prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila
v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
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21. Posledice ugotovitve dvojnega financiranja posameznega programa: dvojno uveljavljanje stroškov in
izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz
katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena,
ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje
stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun prijavitelja do
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno,
se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za
prijavitelja izgubljeni.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski
in preživninski sklad Republike Slovenije
Ob-2904/18
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10,
20/11 in 111/13), prvega odstavka 11. člena Zakona
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08,
94/09, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13 in 68/16; v nadaljevanju: ZUIJK), prvega in tretjega odstavka 3. člena, drugega odstavka 7. člena, drugega odstavka 42. člena ter
prvega odstavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka
izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor
projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb,
vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17), Slovenski
filmski center, javna agencija Republike Slovenije objavlja naslednji javni razpis (v nadaljevanju: javni razpis):
– Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega igranega in dokumentarnega filma ter animiranega filma ne glede na dolžino trajanja za leto
2018/II.
Besedilo razpisa bo od dne 28. 9. 2018 dalje objavljeno na spletnem mestu Slovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.si,
v zavihku javni razpisi.
Slovenski filmski center, javna agencija
Republike Slovenije
Ob-2916/18
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij s področja kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško, Občine Radeče in Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 86 z dne 12. 11. 2015), (v
nadaljevanju pravilnika), in Sklepa Sveta regije Posavje
št. 66/1 z dne 28. 10. 2015, Regionalna razvojna agencija Posavje objavlja
javni razpis
štipendij za študij v tujini za šolsko/študijsko
leto 2018/2019
Namen: Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice,
Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina
Radeče in Občina Sevnica (v nadaljevanju: občine) dodeljujejo štipendije posameznikom, ki se usposabljajo za
poklice v umetnosti ter na področju kulturne dediščine,
da bi jim omogočile pridobitev ključnih kompetenc, povečanja usposobljenosti ter pridobivanju dodatnih znanj in
spretnosti kot pogoj za uspešnejše vključevanje mladih
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na trg dela. S tem se ustvarjajo pogoji za pridobivanje
novih znanj in dostopnosti do umetnosti, spodbujanje
raziskovanja ter ustvarjalnosti tudi na področjih, ki so
deficitarna.
Predmet razpisa: Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Radeče in Občina
Sevnica podeljujejo za šolsko/študijsko leto 2018/2019
štipendije za študij v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne
umetnosti, AV kulture in konservatorstva-restavratorstva
kulturne dediščine.
Pogoji razpisa
Za štipendije študija v tujini na umetniških smereh
lahko zaprosijo posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje
splošne pogoje:
– imajo status rednega študenta za polni študijski čas;
– se bodo izobraževali na področjih umetniških
poklicev ter na področju kulturne dediščine skladno
z 2. členom pravilnika;
– se prijavljajo za štipendijo za študij z javno veljavnostjo v tujini;
– imajo stalno bivališče na območju občin financerk
(Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina
Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica);
– se je kandidat na razpis prijavil samo z eno vlogo,
za eno smer na eni izobraževalni instituciji; v primeru, da
vloži več vlog oziroma poda vlogo za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer na več izobraževalnih
ustanovah, bodo vse njegove dodatne vloge zavržene;
– se ne vpisujejo ponovno v isti letnik.
Štipendija se podeljuje tudi za absolventski staž,
vendar najdalj za eno leto.
Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o štipendiranju.
Rok za oddajo vlog: 5. 11. 2018.
Razpis je dostopen na spletnih straneh občin financerk in na spletni strani Regionalne razvojne agencije
Posavje: www.rra-posavje.si.
Dodatne informacije: vsa dodatna pojasnila glede
razpisa štipendij Posavske štipendijske sheme lahko
dobite na Regionalni razvojni agenciji Posavje, CKŽ 2,
8270 Krško; Danica Kramžar, tel. 07/488-10-44, e-mail:
danica.kramzar@rra-posavje.si.
Regionalna razvojna agencija Posavje
Št. 330-30/2018-2

Ob-2900/18

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju
programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen (Uradni list RS, št. 40/15), Odloka
o proračunu Občine Komen za leto 2018 (Uradni list RS,
št. 77/17 in 37/18), 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)

in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev
s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen (Uradni list RS, št. 40/15), Občina Komen objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti društev
s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen
za leto 2018
1. Naziv: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnega programa oziroma projektov
društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Komen za leto 2018.
3. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen na postavki 110202 »Delovanje in izobraževanje
društev« v znesku 3.200,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2018.
4. Upravičenci do finančnih sredstev
Upravičenci so:
– imajo sedež in področje delovanja na območju
Občine Komen oziroma imajo sedež izven občine, imajo
pa včlanjene tudi člane, ki so občani Občine Komen,
– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter
imajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma podeželja
opredeljeno v ustanovitvenem aktu ter
– izpolnjujejo splošne pogoje sofinanciranja.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci
Pravico do sofinanciranja imajo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo urejeno evidenco o registriranih članih,
– delujejo na področju kmetijstva in podeželja več
kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni)
osnovi,
– imajo do Občine Komen poravnane vse obveznosti, v kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna
v preteklem letu.
6. Upravičeni stroški sofinanciranja
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški:
– predstavitve in promocije dejavnosti društva ter
območja delovanja,
– organizacije prireditve ali predstavitev na prireditvah lokalnega in širšega pomena,
– izvedbe in/ali sodelovanja na različnih aktivnostih
kot so: prikazi običajev, tekmovanja, ocenjevanja ipd.,
– materialni stroški, ki so vezani na izvedbo programa upravičenca.
Sredstva se ne dodeli za stroške dela oziroma stroške plač prijaviteljev ter stroške vlaganj v nakup oziroma
vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj
v lasti, najemu ali upravljanju.

7. Merila za vrednotenje programov oziroma projektov
Merila so naslednja:
Zap. Merila
št.
1 IZOBRAŽEVANJE
Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, seminarjev
ipd. na območju Občine Komen
Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, seminarjev
ipd. izven območja Občine Komen
Organizacija strokovne ekskurzije

Vrednost točke

15 točk/aktivnost
10 točk/aktivnost
5 točk/aktivnost
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Št.

Zap. Merila
št.
2 PREDSTAVITVENE IN PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
Promocijski material, ne glede na število izvodov: zloženka, katalog,
vrečke, spletna stran, letaki, zgibanke, razglednice, predstavitev
v časopisu (plačljive) ipd.
Predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih promocijskih
aktivnostih
3 PRIREDITVE
Organizacija samostojne prireditve v Občini Komen
So-organizacija prireditve
Izvedba oziroma sodelovanje pri različnih aktivnostih, prireditvah:
izvedba prikaza običajev, tekmovanja, ocenjevanja, degustacij ipd.,
oziroma sodelovanje na mednarodni ravni (MR), na državni ravni (DR),
na regijski ravni (RR) in lokalni ravni (LR)
4 Delovanje društev s sedežem v Občini Komen

Vrednost točke se določi na podlagi razpoložljivih
proračunskih sredstev za tekoče leto. Višina sofinanciranja posameznega programa oziroma projekta je odvisna
od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
8. Dokazila o izpolnjevanju pogojev
K izpolnjeni vlogi na javni razpis (Obrazec prijave
na javni razpis za leto 2018 z vsemi zahtevanimi podatki
v obrazcu), je potrebno priložiti naslednje priloge:
– fotokopijo odločbe o vpisu v register društev,
– dokazila o vključenosti fizičnih oseb z območja
Občine Komen (seznam članov) ter
– fotokopijo statuta društva ali drugega ustanovitvenega akta, iz katerega je razvidna dejavnost, ki je predmet javnega razpisa (v kolikor ste se na javni razpis
prijavili že v preteklem letu in se statut ali drugi ustanovitveni akt ni spremenil, te priloge ni potrebno ponovno
prilagati, vendar na to v vlogi opozorite).
9. Rok za predložitev vlog
Prijava na razpis mora biti vložena na priloženem
obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so
navedene na obrazcu.
Rok za vložitev vlog je 21 dni od objave v Uradnem
listu RS. Rok prične teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka,
navedenega v prejšnjem odstavku, osebno oddane
v sprejemni pisarni občine ali oddane po pošti priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prednji strani mora biti označeno:
»Ne odpiraj – javni razpis: Sofinanciranje programov
društev s področja kmetijstva in podeželja 2018«, na
hrbtni strani ovojnice pa mora biti označen naziv in naslov sedeža društva.
10. Pregled, obravnava in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in
označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem
redu, v katerem so bile predložene. Prepozno vloženih
vlog komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge se vlagatelja
pozove na dopolnitev. Komisija lahko zaradi pojasnitve
oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem
razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne
bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Na podlagi
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Vrednost točke

15 točk/posamezno promocijo
10 točk/posamezno aktivnost

30 točk/prireditev
20 točk/prireditev
15 točk/prireditev oziroma aktivnost

20 točk

ocenjevanja vseh popolnih vlog bo komisija pripravila predlog razdelitve sredstev. O dodelitvi sredstev bo
odločal direktor občinske uprave s sklepom.
Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z ostalimi izbranimi upravičenci. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan in njegova odločitev je dokončna.
Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja
dodeljenih sredstev.
11. Dodatne informacije: obrazec za prijavo na javni
razpis je dostopen od dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen,
dosegljiv je tudi preko spletne strani Občine Komen
www.komen.si (rubrika »razpisi«). Dodatne informacije
posreduje Tomaž Benko, tel. 05/731-04-59, e-pošta:
tomaz.benko@komen.si, v času uradnih ur.
Občina Komen
Št. 410-0002/2018-15

Ob-2917/18

Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1), (Uradni list
RS, št. 29/17), Odloka o uresničevanju javnega interesa
na področju športa v Občini Divača – postopki in merila
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/18), (v nadaljevanju: Odlok), Odloka o proračunu Občine Divača
za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17),
Odloka o rebalansu proračuna Občine Divača za leto
2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/18), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14),
Izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023,
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 –
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16),
Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 4/14, 24/14, 9/15), Meril in kriterijev za vrednotenje
in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini
Divača – za leto 2018 (sprejetih na 2. seji Komisije za
izvedbo postopka Javnega razpisa za izbiro izvajalcev
in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini
Divača – za leto 2018, dne 19. 9. 2018), (v nadaljevanju: Merila), Letnega programa športa v Občini Divača
za leto 2018 (sprejetega na 24. redni seji Občinskega
sveta Občine Divača, dne 19. 6. 2018), Sklepa županje
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Občine Divača o začetku postopka izvedbe Javnega
razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev
programov športa v Občini Divača – za leto 2018, Občina Divača objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev
programov športa v Občini Divača – za leto 2018
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID za DDV: SI 48502502;
MŠ: 5882974.
1. Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis)
Občina Divača razpisuje izbor izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača
v letu 2018.
Cilj javnega razpisa: Občina Divača želi na osnovi
navedene pravne podlage in skladno z Letnim programom športa v Občini Divača za leto 2018, v letu 2018
sofinancirati naslednje programe športa:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših,
– športni objekti in površine za šport v naravi,
– razvojne dejavnosti v športu,
– športne prireditve in promocija športa.
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Zakon o lokalni samoupravi – (ZLS-UPB2) (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo (UPB-2),
27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), Zakon o športu
(ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17), Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača
– postopki in merila za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 29/18), Odlok o proračunu Občine Divača za leto
2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17), Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2018
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/18), Resolucija
o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu športa
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, Pravilnik
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS,
št. 48/11, 60/11, 29/16), Statut Občine Divača (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), Letni
program športa v Občini Divača za leto 2018 (sprejet
na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Divača, dne
19. 6. 2018), Merila in kriteriji za vrednotenje in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za
leto 2018 (sprejetih na 2. seji Komisije za izvedbo postopka Javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za
leto 2018, dne 19. 9. 2018).
2. Okvirna višina sredstev za leto 2018
Proračunska postavka: »18050000 – Programi
športa – sredstva za programe športa – razpis«: okvirna višina sredstev: 42.000,00 EUR.
Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva
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Sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, morajo biti za odobrene namene porabljena v proračunskem
letu 2018 oziroma v zakonskih plačilnih rokih in v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
3. Merila za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača
Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani
na podlagi Odloka o uresničevanju javnega interesa na
področju športa v Občini Divača – postopki in merila za
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Divača
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/18) in Meril in
kriterijev za vrednotenje in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2018 (sprejetih
na 2. seji Komisije za izvedbo postopka Javnega razpisa
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev programov
športa v Občini Divača – za leto 2018, dne 19. 9. 2018).
Merila in kriteriji, po katerih bodo vrednoteni upravičeni programi, prijavljeni na razpis, so sestavni del
razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani
Občine Divača http://www.divaca.si oziroma dosegljiva
v občinski upravi Občine Divača.
4. Sodelovanje na razpisu
Skladno z Odlokom se na razpis za sofinanciranje
programov športa lahko prijavijo izvajalci programov
športa:
1. športna društva, ki so registrirana v Republiki
Sloveniji in imajo sedež v Občini Divača ter izvajajo
športne programe, določene z LPŠ, v Občini Divača;
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini Divača in imajo sedež
v Občini Divača ter izvajajo športne programe, določene
z LPŠ, v Občini Divača; Občina lahko sofinancira stroške delovanja občinske športne zveze, če le-ta v občini
deluje;
3. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe, imajo sedež zavoda ali
sedež enote zavoda v Občini Divača in izvajajo športne
programe, določene z LPŠ, v Občini Divača.
Izvajalci programov športa v Občini Divača, ki so
v občini v tekočem letu izbrani za izvajalce programov
športa in na podlagi Javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača
– za leto 2018, lahko pridobijo sofinancerska sredstva
iz občinskega proračuna za izvajanje programov športa
skladno z Merili.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo
na podlagi razpisa izbrani izvajalci LPŠ, če izpolnjujejo
naslednje pogoje:
1. da so registrirani v Republiki Sloveniji;
2. da imajo sedež v Občini Divača;
3. da izvajajo programe športa na območju Občine
Divača;
4. da so na dan objave javnega razpisa registrirani
v skladu z veljavnimi predpisi najmanj eno leto, oziroma
vsaj dve leti, v primeru novoustanovljenega društva, ki bi
izvajalo že obstoječo športno panogo v lokalnem okolju;
5. da imajo za prijavljene športne programe/področja športa;
6. zagotovljene materialne in prostorske pogoje
ter ustrezno izobražene in/ali usposobljene strokovne
delavce za opravljanje dela v športu;
7. izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in odhodkov izvedbe programov;
8. v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco
o udeležencih posameznih programov in plačani članarini;
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9. da so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti
do Občine Divača na podlagi javnih razpisov iz naslova
sofinanciranja programov LPŠ iz preteklih treh let;
10. da niso na drugih javnih razpisih Občine Divača
oziroma iz drugih proračunskih postavk Občine Divača
pridobili sredstva za iste programe.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa,
prijavne obrazce, navodila za izpolnitev prijave na javni
razpis, vzorec zahtevanih izjav, vzorec pogodbe o sofinanciranju programov, merila in kriterije za vrednotenje
programov.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača,
Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.
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Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
Občine Divača: http://www.divaca.si.
Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem
na osnovi njihove izražene pisne zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo.
7. Oddaja, dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga
mora biti predložena osebno ali po pošti v zaprtem ovitku
na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215
Divača; ovitek mora biti označen z navedbo: »Ne odpiraj
– Razpis šport 2018«. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Vloga mora biti podpisana in
žigosana vsaj na mestih, kjer je to zahtevano.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno
v razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo ali del
vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali del vloge, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno
zadnjega dne razpisnega roka oziroma do tega dne ni
bila predložena na Občino Divača.
Za nepopolno se šteje celotna vloga in/ali del vloge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Občina Divača bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.
8. Razpisni rok: razpis se prične z dnevom objave
razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 20. dan od dneva
objave v Uradnem listu RS.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Postopek razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje županja Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno
prispele vloge se ne obravnavajo in se zavržejo. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju.
Odločitev se izda v obliki sklepa. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni
pogoji in način koriščenja odobrenih proračunskih sredstev iz naslova tega javnega razpisa.
10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in
pojasnil: Občinska uprava Občine Divača, Romana Derenčin; tel. 05/73-10-930. Informacije in pojasnila lahko
zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.
Občina Divača
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Javni razpis
za podelitev koncesije za projekt
Celovita energetska prenova objektov na lokaciji
Zlato polje v Kranju
Faza preverjanja usposobljenosti
Zaporedna številka javnega razpisa: 302/1-ZP/K/2018
Vrsta postopka: postopek izbire koncesionarja se
izvaja po postopku konkurenčnega dialoga skladno
s 46. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu
Skladno z navedenim v Koncesijskem aktu o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo
objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju se javno-zasebno partnerstvo izvaja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, pri čemer gre za koncesijo
storitev.
Projekt je sofinanciran s sredstvi Kohezijskega sklada z udeležbo Evropske unije ter Republike Slovenije.
Povabilo k oddaji vloge
Osnovni podatki o javnem razpisu
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor (kot vodilni partner v konzorciju javnih partnerjev,
odslej se v okviru tega dokumenta uporablja pojem
»koncedent« ali javni partner)1 objavlja povabilo k oddaji
vloge za javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje
storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Dijaškega in študentskega doma Kranj, Šolskega
centra Kranj, Športne dvorane Zlato polje in Gimnazije
France Prešeren ter prenova kotlovnice na lokaciji Zlato
polje v Kranju.
Javni razpis se izvaja na podlagi Koncesijskega
akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko
prenovo objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju (Uradni
list RS, št. 44/18 z dne 29. 6. 2018, v nadaljnjem besedilu: koncesijski akt).
Predmet koncesije je gradbena, tehnološka in energetska prenova objektov, opredeljenih v koncesijskem
aktu in pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije ter uvedba energetskega upravljanja na objektih,
opredeljenih v koncesijskem aktu. Pri delitvi deležev in
vrste ukrepov ter tveganj med koncesionarjem in koncedentom, se upoštevajo pravila Kohezijske politike.
V okviru projekta je predvidena celovita energetska
prenova objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju, in sicer:
– Športna dvorana Zlato polje,
– Šolski center Kranj,
– Fakulteta za organizacijske vede Kranj,
– Gimnazija Franceta Prešerna Kranj in
– Dijaški in študentski dom Kranj,
saj so le-ti in pripadajoči daljinski ogrevalni sistem iz
energetskega vidika v slabem stanju, energetsko potratni in neučinkoviti, prav tako, pa se ugotavlja odsotnost
ustreznega energetskega upravljanja. Vzrok navede1
Univerza v Mariboru je vodilni javni partner v okviru izvedbe predmetnega projekta javno-zasebnega partnerstva,
skladno z določili Pisma o nameri, sklenjenega v okviru
konzorcija javnih partnerjev, ki ga sestavljajo Univerza v Mariboru in Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva cesta 65,
4000 Maribor, Šolski center Kranj in Športna dvorana Zlato
polje, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, Dijaški in študentski
dom Kranj, Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj ter Fakulteta za
organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj. Za
vse subjekte skupaj se uporablja pojem »koncedent«.

nemu je energetska neučinkovitost ter previsoki stroški
energije in vzdrževanja. Še posebej v slabem stanju je
skupna kotlovnica in toplovod, zgrajena v 70. letih prejšnjega stoletja.
Osnovni namen investicije je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko sanacijo in energetsko upravljanje obravnavanih javnih objektov z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov obratovanja
ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.
Zraven energetske sanacije investicija predvideva
še zamenjavo kotlov (v kotlovnici Zlato polje) in sanacijo
toplovoda in ureditev električne polnilnice.
Območje izvajanja koncesije obsega poleg kotlovnice Zlato polje in parkirnega mesta ob športni dvorani
Kranj za postavitev električne polnilnice še naslednjih
pet javnih objektov:
– Športna dvorana Zlato polje,
– Šolski center Kranj,
– Fakulteta za organizacijske vede Kranj,
– Gimnazija Franceta Prešerna Kranj,
– Dijaški in študentski dom Kranj.
Koncesijska pogodba postane veljavna s koncesionarjevo predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo
pripravljalnih storitev in hkrati pod odložnim pogojem
zagotovitve ustrezne višine sredstev.
Koncesija se podeli za največ 15 let. Čas trajanja
koncesije se lahko podaljša v primeru, če koncesionar
zaradi ukrepov koncedenta ali drugih ukrepov oblasti
koncesije ni mogel izvajati ali je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev
koncedentov ali njihovih ukrepov v javnem interesu, vendar največ za polovico obdobja, določenega z osnovno
koncesijsko pogodbo. Dolžina podaljšanja se določi ob
upoštevanju določbe drugega odstavka 71. člena ZJZP.
Vlagatelje vljudno vabimo k oddaji vloge, ki mora
biti v celoti pripravljena skladno s to razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani koncedenta Univerza v Mariboru.
Koncedent je predvidel, da se bo javni razpis izvedel skladno s sledečim načrtovanim terminskim planom:
Stadij postopka
Rok za postavitev vprašanj
Rok za predložitev vlog
Odpiranje vlog

Datumi
28. 10. 2018 do 11:00
12. 11. 2018 do 11:00
12. 11. 2018 ob 11:05

Koncedent
Vodilni partner:
Naziv: Univerza v Mariboru
Naslov: Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Internetni naslov: https://www.um.si/
Zakoniti zastopnik: red. prof. dr. Zdravko Kačič,
rektor
Drugi javni partnerji:
Naziv: Gimnazija Franceta Prešerna
Naslov: Kidričeva cesta 65, 4000 Maribor
Internetni naslov: https://www.gfp.si/
Zakoniti zastopnik: Mirjam Bizjak, prof.
Naziv: Šolski center Kranj
Naslov: Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
Internetni naslov: http://www.sckr.si/
Zakoniti zastopnik: Jože Drenovec, univ. dipl. org.,
direktor
Naziv: Dijaški in študentski dom Kranj,
Naslov: Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj
Internetni naslov: http://www.dsd-kranj.si/
Zakoniti zastopnik: Judita Nahtigal, spec. ped., prof.
ped., ravnateljica
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Naziv: Fakulteta za organizacijske vede Kranj
Naslov: Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj
Internetni naslov: http://fov.um.si/
Zakoniti zastopnik: red. prof. dr. Iztok Podbregar,
dekan
Kontaktna oseba koncedenta
Ime in priimek: Goran Nikolić
Telefon: +386/2/23-55-391
Elektronski naslov: goran.nikolic@um.si
Vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa
preko elektronske pošte kontaktne osebe koncedenta.
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je do 28. 10. 2018 do 11. ure. Pojasnila, navezujoča
se na zastavljena vprašanja, bodo podana najkasneje
šest dni pred rokom za oddajo vlog in bodo objavljena
v okviru spletne strani, kjer je objavljena tudi predmetna
razpisna dokumentacija.
Ogled objektov
Ogled objektov je možen po predhodni najavi pri
kontaktni osebi koncedenta. Ogled se bo vršil z vsakim
potencialnim vlagateljem ločeno, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo koncedenta.
Predložitev vloge
Vlagatelj odda vlogo do roka za predložitev vlog
na način:
– osebno na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
– po pošti na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.
Vloga mora vsebovati vse z razpisom in razpisno
dokumentacijo zahtevane podatke. Vloga mora v vložišče koncedenta prispeti do navedene ure. Vloge odposlane pred potekom roka, ki bodo k koncedentu prispele
po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne in zaprte vrnjene vlagateljem.
V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo
o oddani vloge s pravilno navedenim datumom in časom oddaje vloge pri pooblaščeni osebi koncedenta.
Vlagatelj predloži vlogo v zapečateni ali zaprti ovojnici
tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako,
kot je bila predana. Zaželeno je, da so listi vloge povezani
na tak način, da se jih ne da neopazno razdružiti, odvezati
ali dodati posameznih listov v vlogi z jasno navedbo predmeta koncesije. Koncedent ne odgovarja za predčasno
odprtje vloge, ki ne bo ustrezno označena, skladno s temi
navodili. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-mail vlagatelja.
Odpiranje vlog
Odpiranje vlog je javno in bo potekalo na naslovu:
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.
Predstavniki vlagateljev, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje, lahko na postopek odpiranja dajo
svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki vlagatelja, le-ti se izkažejo z ustreznim osebnim
dokumentom. Drugi subjekti bodo na odpiranju lahko
prisotni brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.
Koncedent bo prisotnim predstavnikom vlagateljev
vročil kopijo zapisnika o odpiranju. V kolikor se kopija
zapisnika ne vroči na odpiranju, jo bo koncedent posredoval vlagateljem po elektronski pošti na kontaktne naslove e-pošte, navedene v vlogah. Koncedent si
pridržuje pravico, da zapisnike posreduje tudi na drug
ustrezen način (po pošti, po faksu ipd.).
Veljavnost vloge
Čas veljavnosti vloge: najmanj 180 dni od roka za
oddajo vlog.
Vloga mora biti veljavna najmanj do navedenega
roka. Prekratka veljavnost vloge pomeni razlog za zavr-
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nitev vloge. Koncedent si pridržuje pravico od vlagatelja
zahtevati podaljšanje veljavnosti vloge in zavarovanja
za resnost vloge.
Prevzem razpisne dokumentacije, vprašanja in odgovori
Razpisna dokumentacija je brezplačna in je na
voljo za prevzem na spletnih straneh koncedenta:
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/javna-narocila/Strani/javna-narocila.aspx
Zainteresirani vlagatelji postavljajo zahteve za pojasnila in vprašanja skladno z navedenim v razdelku
Kontaktna oseba koncedenta.
Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi
podaljša rok za oddajo vlog. Spremembe in dopolnitve
razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Vlagatelji morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na spletni
strani koncedenta, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.
Odgovornost vsakega posameznega vlagatelja je,
da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve
in podobno, pred oddajo svoje vloge (torej do roka za
zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne vloge, ki je v celoti skladna z zahtevami
iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo
dokumentacijo.
Navodila vlagateljem za izdelavo vloge
1. Splošna navodila
Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi vloge.
Prosimo, da poskrbite, da bo vloga sestavljena v skladu
s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.
Vloga se sestavi tako, da vlagatelj vpiše zahtevane
podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te. Vloga mora
biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo.
Vloga mora biti izdelana na obrazcih iz prilog
razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih
obrazcih, izdelanih s strani vlagatelja. Vlagatelji morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge
morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani
vlagatelja (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe
s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo,
podpišejo in žigosajo samo tisti vlagatelji, ki nastopajo
s podizvajalci.
Vloga ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe,
ki podpiše vlogo.
V vlogi predložite:
– 1 original vloge
– CD/DVD (ali USB ključek) s skenirano celotno
vlogo v PDF formatu (ki je v celoti enaka originalu) in
izpolnjenimi obrazci (v formatu .doc) ter drugimi dokumenti, ki obstajajo v elektronski obliki.
V primeru razhajanj med vlogo v pisni obliki in elektronsko verzijo vloge je merodajna pisna verzija. Dokumentacija v elektronski obliki bo omogočala koncedentu
hitrejšo obdelavo vlog.
2. Zakoni in predpisi
Javno-zasebno partnerstvo se izvaja na podlagi
sledečih pravnih podlag:
– Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri
izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov na lokaciji Zlato polje
v Kranju (Uradni list RS, št. 300-8/2018/5/630 z dne
18. 6. 2018),

Stran

1982 /

Št.

64 / 28. 9. 2018

– Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06; v nadaljnjem besedilu: ZJZP),
– Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18
– OROZ631),
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo,
odslej ZIntPK),
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17
– popr.),
– Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11,
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17;
v nadaljnjem besedilu: ZGD-1),
– Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in
81/15),
ter na podlagi ostale veljavne zakonodaje na področju predmeta javnega razpisa.
Navedeno zakonodajo morajo vlagatelji upoštevati
pri pripravi vloge ter tudi koncesionar pri kasnejšem
izvajanju pogodbenih določil. Pri izvedbi koncesije ne
more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena
ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta, za katerega je
na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno
poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi
in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti
dosledno upoštevana določila ZIntPK. V primeru kršitev
navedenih določb bo takšna vloga izločena iz nadaljnjega postopka.
Na koncedentov poziv mora izbrani koncesionar
posredovati podatke o:
– svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških
deležih navedenih oseb in
– gospodarskih subjektih, za katere se glede na
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da
so z njim povezane družbe.
Koncesionar mora podatke posredovati koncedentu
v roku osmih dni od prejema poziva.
Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je koncedent dolžan skladno
s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo
oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu vlagatelja, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so povezane družbe s koncesionarjem.
Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov
prebivališča in delež lastništva. Če koncesionar predloži
lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost vloge
oziroma ničnost pogodbe.
V času javnega razpisa koncedent in vlagatelj ne
smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila
izbor določene vloge. V času izbire koncesionarja do
začetka veljavnosti pogodbe koncedent in vlagatelj ne
smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme
začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri koncesionarja ali bi
vplivali na nepristranskost koncedenta.
3. Konkurenčni dialog
Konkurenčni dialog se izvaja skladno z določili
46. člena ZJZP ob smiselni uporabi 42. člena ZJN-3.
Koncedent bo v prvi fazi konkurenčnega dialoga
(Faza preverjanja usposobljenosti) skladno z drugim
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odstavkom 17. člena Koncesijskega akta preveril sposobnost vlagateljev glede na razpisne pogoje, pri čemer
se usposobljenost prizna vsem vlagateljem, za katere bo
ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje iz te razpisne dokumentacije. Skladno s tretjim odstavkom 17. člena koncesijskega akta bo rektor Univerze v Mariboru na podlagi
poročila strokovne komisije po pregledu in ocenjevanju
vlog izdal sklep o priznanju usposobljenosti za sodelovanje v fazi dialoga. Zoper ta sklep ni pritožbe, vlagatelj pa
lahko zoper dokončen sklep začne upravni spor.
Po pravnomočnosti sklepa o priznanju usposobljenosti bo koncedent vse vlagatelje, ki bodo izpolnjevali
pogoje, pozval k ločenim dialogom, na katerih bo razpravljal o vseh elementih razpisane storitve, vključno
z eventualnimi spremembami vzorca koncesijske pogodbe. Ločeni dialogi lahko potekajo v enem ali več krogih. Koncedent dialog s kandidati nadaljuje vse dotlej,
dokler ne najde rešitve (rešitev), ki ustreza(-jo) njegovim
ciljem in potrebam.
Po odločitvi, da je dialog zaključen, koncedent
o tem obvesti vse kandidate, ki so sodelovali v zadnji fazi dialoga, in jih pozove, da predložijo ponudbe,
pripravljene ob upoštevanju rešitev, predstavljenih in
opredeljenih med dialogom. Predložene ponudbe morajo vsebovati vse elemente, zahtevane in potrebne
za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva. Po
zaključku dialogov, skladno z veljavno zakonodajo, bo
koncedent pripravil končno povabilo k oddaji ponudb,
skupaj z načinom in uteževanjem meril ter kandidate
pozval k oddaji končne ponudbe.
V primeru, da koncedent po prejemu končnih ponudb ne bi prejel nobene popolne ponudbe, si pridržuje
pravico vrniti se v drugi krog konkurenčnega dialoga.
4. Jezik razpisne dokumentacije, vloge in ponudbe
ter oblika
Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Vloge in ponudbe se oddajo v slovenskem
jeziku.
Vloga oziroma kasneje ponudba je lahko v delu, ki
se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično
dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni
ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.
Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu
je priložen prevod v slovenski jezik.
Če bo koncedent ob pregledu in ocenjevanju vlog
oziroma kasneje ponudb ocenil, da je potrebno del vloge
oziroma ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku,
uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in vlagatelju/ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda
nosi vlagatelj/ponudnik. Za tolmačenje vsebine vloge
in ponudbe se upošteva besedilo v slovenskem jeziku
oziroma uraden prevod v slovenski jezik.
Vlagatelj nosi vse stroške, povezane s pripravo
in predložitvijo vloge in kasneje ponudbe. V primeru, da
koncedent postopka ne zaključi z izbiro koncesionarja
oziroma s koncesionarjem ne sklene pogodbe, koncedent vlagateljem/ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo vloge in ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost koncedenta
na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer,
če koncedent postopka ne bo zaključil z izbiro koncesionarja oziroma, če z izbranim koncesionarjem ne bo
sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali
realizacijo koncesije.
5. Skupna vloga in nastopanje s podizvajalci
Vlogo lahko skladno z 38. členom ZJZP predloži skupina vlagateljev. Vlagatelj lahko v okviru vloge
skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število
podizvajalcev.
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V primeru skupne vloge, mora taka vloga vsebovati
ustrezne navedbe v obrazcu VLOGA in sklenjeno partnersko (konzorcijsko) pogodbo, sklenjeno pod odložnim
pogojem zagotovitve ustrezne višine sredstev na strani
koncedenta.
Iz partnerske (konzorcijske) pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:
– imenovanje nosilca posla;
– pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za
podpis vloge ter podpis pogodbe;
– obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni
partner in njegove odgovornosti;
– izjava, da so vsi vlagatelji v skupni vlogi seznanjeni z navodili vlagateljem in razpisnimi pogoji ter merili za
dodelitev javnega razpisa in da z njimi v celoti soglašajo;
– določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega partnerja;
– izjavo, da so vsi vlagatelji seznanjeni s plačilnimi
pogoji iz razpisne dokumentacije;
– navedbo, da vsi partnerji odgovarjajo koncedentu
neomejeno in solidarno.
Če vlagatelj oziroma z njim povezane družbe (skladno z zakonsko definicijo vsakokrat veljavnega Zakona
o gospodarskih družbah) predloži(jo) več vlog, bodo
vse vloge takšnega vlagatelja oziroma povezanih družb
izločene iz postopka oddaje javnega razpisa. Prav tako
bodo iz postopka oddaje javnega razpisa izločene vse
vloge, pri katerih isti vlagatelj oziroma povezane družbe
nastopajo enkrat kot samostojni vlagatelji, drugič pa kot
eden od vlagateljev v skupnem nastopu.
Če vlagatelj oziroma z njim povezane družbe
odda(jo) samostojno vlogo ali če vlagatelj oziroma z njim
povezane družbe nastopa(jo) v skupni vlogi, takšen
vlagatelj oziroma z njim povezane družbe ne sme(jo)
nastopati v drugih vlogah kot podizvajalec, ne glede na
to, kakšno vrednost del bi takšen vlagatelj opravil kot
podizvajalec v drugi vlogi.
V primeru vloge s podizvajalci, mora taka vloga
vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu VLOGA, hkrati
pa mora vlagatelj v vlogi predložiti ustrezna pooblastila
za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
6. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh vlog in ponudb: koncedent lahko kadarkoli ustavi postopek podelitve koncesije, zavrne vse vloge oziroma ponudbe ali
odstopi od izvedbe postopka.
7. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje
vlog in ponudb
V postopku vrednotenja vlog se sme od vlagateljev/ponudnikov zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje skladno
s postavljenimi merili za izbor koncesionarja oziroma
na drugačno razvrstitev njihovih vlog/ponudb glede na
ostale vloge/ponudbe.
Če koncedent oziroma z njegove strani imenovana
strokovna komisija ugotovi, da dokumentacija vlagatelja/ponudnika formalno ni popolna, pozove vlagatelja/ponudnika, da jo dopolni in mu določi rok za dopolnitev
dokumentacije. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od
osmih dni. Če se v vlogi/ponudbi v določenem roku odpravi pomanjkljivosti, se šteje, da je dopustna, v nasprotnem primeru pa je nedopustna in se kot taka zavrne.
Koncedent bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja vloge in ponudbe ravnal ob smiselni uporabi
89. člena ZJN-3.
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki
jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne
ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko koncedent zahteva, da gospodarski subjekti
v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali
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dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije
ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načelom enake obravnave in
transparentnosti.
Koncedent bo od gospodarskega subjekta zahteval
dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove
vloge in ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo
mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije
ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne
elemente vloge in ponudbe, katerih obstoj pred iztekom
roka, določenega za predložitev vloge ali ponudbe, je
mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt
ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije,
bo koncedent gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega
ocenjevanja.
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne
napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova vloga/ponudba, vlagatelj/ponudnik
ne sme dopolnjevati ali popravljati:
– svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV,
razen kadar se gre za popravek ali dopolnitev očitne
napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, in ponudbe v okviru
meril,
– tistega dela vloge oziroma ponudbe, ki se veže na
tehnične specifikacije predmeta koncesije,
– tistih elementov vloge oziroma ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove
ponudbe glede na preostale vloge oziroma ponudbe, ki
jih je koncedent prejel v postopku.
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno koncedent ob pisnem soglasju vlagatelja popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju
ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV
ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju
ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije
s strani koncedenta, lahko koncedent ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi
ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem
pravilne matematične operacije. Koncedent lahko ob pisnem soglasju vlagatelja/ponudnika napačno zapisano
stopnjo DDV popravi v pravilno.
8. Izdaja Akta o izbiri izvajalca javno-zasebnega
partnerstva
Akt o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva
na podlagi poročila strokovne komisije skladno s sedmim odstavkom 17. člena koncesijskega akta sprejme
rektor Univerze v Mariboru.
Ponudniki, ki bodo oddali končne ponudbe, bodo
o izbiri koncesionarja obveščeni v roku 60 dni po zaključenem postopku vrednotenja vlog in ponudb. Akt
poslovanja bo ponudnikom vročen skladno z določbami
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).
Koncedent tudi po objavi javnega razpisa ni zavezan, da izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Če koncedent v postopku izbire ne izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva, o tem skladno z 59. členom
ZJZP izda akt, s katerim se konča postopek izbire.
Koncedent sme ob upoštevanju 60. člena ZJZP vse
do sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu izločiti kandidata, ki najbolj ustreza postavljenim merilom,
in izbrati naslednjega na ocenjevalni lestvici, če nasto-
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pijo okoliščine, ki kažejo na to, da kandidat ne bo mogel
izpolnjevati obveznosti iz pogodbe.
9. Sklenitev pogodbe in spremembe pogodbe
Izbrani vlagatelj je dolžan najkasneje v petnajstih
dneh po prejemu pogodbe v podpis koncendentu vrniti
podpisano koncesijsko pogodbo, sicer koncedent lahko
sklepa, da vlagatelj od podpisa pogodbe odstopa. V tem
primeru si javni partner pridržuje pravico unovčiti zavarovanje za resnost ter zahtevati odškodninsko odgovornost izbranega vlagatelja.
Koncesijska pogodba postane veljavna s koncesionarjevo predložitvijo garancije za dobro izvedbo pripravljalnih storitev in odložnim pogojem zagotovitve ustrezne višine sredstev.
Pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu z izbranim izvajalcem koncesionarjem bo koncendent podpisal
v skladu s protokolom iz 18. člena Koncesijskega akta
(Uradni list RS, št. 44/18 z dne 29. 6. 2018).
10. Način predložitve dokumentov
Zaželeno je:
– da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani
z žigom vlagatelja;
– da so vse strani v vlogi in kasneje ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami, vlagatelj pa v spremnem
dopisu navede skupno število strani v vlogi in kasneje
v ponudbi;
– da vlagatelj morebitne popravke opremi z žigom
in podpisom svoje pooblaščene osebe.
Koncedent bo upošteval tudi takšno vlogo in ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene
vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo
vloga oziroma ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana
s strani pooblaščene osebe vlagatelja.
Kadar je zahtevano dokazilo, vlagatelju ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Koncedent pa lahko v postopku preverjanja od
vlagatelja kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled
original, ki ga lahko primerja z v vlogi oziroma ponudbi
dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži vlagatelj,
morajo izkazovati aktualno in resnično stanje vlagatelja
(stanje v trenutku oddaje vloge). Vlagatelj mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi koncedent,
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v nasprotnem primeru bo koncedent lahko vlogo oziroma
ponudbo zavrnil.
Če obstaja koncedentova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih vlagatelj prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.
Če država članica ali tretja država dokumentov in
potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo,
ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti
z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi
ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred
pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični
državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.
11. Pravno varstvo
Pravno varstvo zoper odločitve iz točke 8. predmetne razpisne dokumentacije je zagotovljeno v pritožbenem postopku skladno z 61. členom ZJZP.
Zoper dokončno odločbo o izbiri je skladno
s 63. členom ZJZP mogoče začeti upravni spor.
Univerza v Mariboru
Št. 3310-25/2018/5

Ob-2937/18

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi 10. člena Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem
in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list
RS, št. 28/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba) in Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči št. M0022399253-2018 z dne 24. aprila 2018 za shemo »de
minimis« pomoči »Ustanavljanje skupin in organizacij
proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju« Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih
pomoči, objavlja
1. javni razpis za podukrep 9.1
Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij
proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020 za leto 2018

1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Razpisana sredstva:

Vrsta javnega razpisa:
Začetek vnosa vlog in
zaključek javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev organizacije ali skupine
proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
Podpora za ustanovitev skupine proizvajalcev, ki je priznana za sektor gozdni lesni
proizvodi, se dodeli v skladu s pravili pomoči »de minimis«.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.500.000,00 EUR.
Razdelitev sredstev po sklopih:
– 750.000,00 EUR za upravičence, ki so organizacije proizvajalcev (sklop A), in
– 750.000,00 EUR za upravičence, ki so skupine proizvajalcev (sklop B).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 1.200.000,00 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU
– 300.000,00 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–
2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 %,
delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 20 %.
ZAPRTI
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka
od 22. oktobra 2018 do vključno 20. decembra 2018, do 24. ure.
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Obdobje upravičenosti
podpore:

Cilji podukrepa:

Informacije o razpisu:
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V skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe se upravičencu sredstva dodelijo za
obdobje, ki se začne s koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis in se zaključi
s koledarskim letom pred koledarskim letom izteka petletnega obdobja od datuma
priznanja organizacije oziroma skupine proizvajalcev.
Ne glede na prejšnji odstavek se v skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe
podpora dodeli za obdobje, ki je krajše od obdobja iz prejšnjega odstavka, vendar
najmanj za obdobje dveh koledarskih let.
V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe je obdobje vlaganja zahtevka za izplačilo
sredstev od 1. aprila do 31. decembra tekočega leta za preteklo koledarsko leto, razen
za zadnji zahtevek za izplačilo sredstev, ki se vlaga v obdobju od 1. aprila do 30. junija.
Cilji podukrepa so:
– prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij
proizvajalcev zahtevam trga;
– skupno dajanje blaga v promet, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje
in dobavo trgovcem na debelo;
– oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in
razpoložljivosti ali
– razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranje in pospeševanje
procesov inovacij.
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp@gov.si,
INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenje (Priloga št. 8 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa).

2. Namen podpore in cilji podukrepa: namen podpore in cilji podukrepa so določeni v 3. členu Uredbe.
3. Upravičenec: upravičenec do podpore je organizacija proizvajalcev ali skupina proizvajalcev iz 4. člena
Uredbe.
4. Pogoji za pridobitev podpore
1. Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 5., 13.
in 14. členu Uredbe:
– glede izpolnjevanja pogoja iz petega odstavka
5. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo
1, ki je priloga prijavnega obrazca in sestavni del razpisne dokumentacije;
– glede izpolnjevanja pogojev iz šestega odstavka
5. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo
2, ki je priloga prijavnega obrazca;
– glede izpolnjevanja pogojev iz sedmega odstavka
5. člena Uredbe in pogojev iz prvega odstavka 13. člena
Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 3, ki je
priloga prijavnega obrazca;
– če je upravičenec skupina proizvajalcev, ki je priznana za sektor gozdni lesni proizvodi, se glede izpolnjevanja pogojev iz tretjega odstavka 13. člena ter drugega
in tretjega odstavka 14. člena Uredbe, vlogi na javni
razpis priloži Dokazilo 4, ki je priloga prijavnega obrazca;
– glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka
14. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo
5, ki je priloga prijavnega obrazca, razen, če je upravičenec skupina proizvajalcev, priznana za sektor gozdni
lesni proizvodi.

2. Če upravičenec izkazuje višino prihodka člana iz njegovih knjigovodskih evidenc v skladu s 1. ali
2. točko šestega odstavka 8. člena Uredbe, se vlogi na
javni razpis priloži Dokazilo 6, ki je priloga prijavnega
obrazca.
3. Če gre za sektor gozdni lesni proizvodi, upravičenec v skladu s 3. točko šestega odstavka 8. člena
Uredbe izkazuje višino prihodka od prodaje gozdnih lesnih proizvodov z Dokazilom 7, ki je priloga prijavnega
obrazca.
4. Vsebina razvojnega načrta iz pod a) 1. točke Priloge 1 Uredbe je v skladu z drugim odstavkom 6. člena
Uredbe podrobneje opredeljena v Prilogi 2, ki je sestavni
del tega javnega razpisa. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 8, ki je priloga prijavnega obrazca.
5. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog so določena v 7. členu
Uredbe in podrobneje opredeljena v tem poglavju.
2. Če upravičenec za posamezno merilo ne predloži predpisanih dokazil, se vloga na podlagi tega merila
oceni z 0 točkami.
3. Podrobnejše točkovanje z naslova merila Ekonomski vidik iz tega poglavja je določeno v Prilogi 4
razpisne dokumentacije.
4. V skladu s prvim odstavkom 7. člena Uredbe se
med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov
možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje
število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe
razpisanih sredstev.

5.1. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec organizacija proizvajalcev:
MERILO
1. SEKTORSKI VIDIK
Organizacija proizvajalcev je priznana za naslednji sektor, pri katerem je nizka stopnja samooskrbe
oziroma večje tveganje na prostem trgu zaradi nepovezanosti primarnih proizvajalcev:
– prašičje meso,
– sadje in zelenjava,
– mleko in mlečni izdelki.

Maksimalno
število točk
10

10
9
5
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2. EKONOMSKI VIDIK
2.1. Število članov organizacije proizvajalcev:
Organizacija proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava in ima:
– 11 ali 12 članov,
– od 13 do vključno 36 članov. Upravičenec prejme 3 točke in za vsaka 2 dodatna člana nad
številom 13 še eno dodatno točko,
– 37 članov,
– 38 članov,
– 39 članov,
– najmanj 40 članov;
b) oljčno olje in namizne oljke in ima:
– od 23 do vključno 27 članov,
– od 28 do vključno 99 članov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsake 4 dodatne člane nad
številom 28 še eno dodatno točko,
– najmanj 100 članov;
c) hmelj in ima:
– od 26 do vključno 29 članov,
– od 30 do vključno 69 članov. Upravičenec prejme 4 točke in za vsakih 5 dodatnih članov nad
številom 30 še dve dodatni točki,
– najmanj 70 članov;
d) mleko in mlečni izdelki in ima:
– od 315 do vključno 329 članov,
– od 330 do vključno 599 članov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih 15 dodatnih članov nad
številom 330 še eno dodatno točko,
– najmanj 600 članov;
e) prašičje meso in ima:
– 31 članov,
– od 32 do vključno 49 članov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakega dodatnega člana nad
številom 32 še eno dodatno točko,
– najmanj 50 članov.
Podatek o številu članov je razviden iz evidence organizacij proizvajalcev, združenj organizacij
proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco
organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje
in skupin proizvajalcev (v nadaljnjem besedilu: Evidenca) na dan vložitve vloge na javni razpis.
2.2. Obseg ali vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev
Organizacija proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava: upošteva se vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev:
– vrednost tržne proizvodnje znaša najmanj 600.000,00 evrov in manj kot 800.000,00 evrov,
– če vrednost tržne proizvodnje znaša najmanj 800.000,00 evrov in manj kot 2.500.000,00 evrov,
upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 100.000 evrov nad 800.000 evrov še eno dodatno
točko,
– vrednost tržne proizvodnje znaša najmanj 2.500.000,00 evrov;
b) oljčno olje in namizne oljke: upošteva se površina oljčnikov (ha), ki jih imajo skupaj v uporabi člani
organizacije proizvajalcev:
– površina oljčnikov znaša od 25 ha do vključno 29 ha,
– če površina oljčnikov znaša od 30 ha do vključno 119 ha, upravičenec prejme 2 točki in za vsakih
dodatnih 5 ha oljčnikov nad številom 30 še eno dodatno točko,
– površina oljčnikov znaša najmanj 120 ha;
c) hmelj: upošteva se površina hmeljišč (ha), ki jih imajo skupaj v uporabi člani organizacije
proizvajalcev:
– površina hmeljišč znaša od 294 ha do vključno 315 ha,
– če površina hmeljišč znaša od 316 ha do vključno 699 ha, upravičenec prejme 2 točki in za vsakih
dodatnih 22 ha nad številom 316 še eno dodatno točko,
– površina hmeljišč znaša najmanj 700 ha;
d) mleko in mlečni izdelki: upošteva se letna količina oddanega mleka (v tonah), ki ga skupaj oddajo
člani organizacije proizvajalcev:
– letna količina oddanega mleka znaša najmanj 42.000 ton in manj kot 44.000 ton,
– če člani skupaj oddajo najmanj 44.000 ton in manj kot 80.000 ton mleka, upravičenec prejme 2
točki in za vsakih dodatnih 2.000 ton nad številom 44.000 še eno dodatno točko,
– letna količina oddanega mleka znaša najmanj 80.000 ton;
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e) prašičje meso: upošteva se letna prodaja prašičev, prodanih preko organizacije proizvajalcev:
– letna prodaja prašičev znaša od 16.750 prašičev do vključno 18.499 prašičev,
– če letna prodaja prašičev znaša od 18.500 prašičev do vključno 49.999 prašičev, upravičenec
prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 1.750 prašičev nad številom 18.500 še eno dodatno točko,
– letna prodaja prašičev znaša najmanj 50.000 prašičev;
Podatek o obsegu proizvodnje (površina oljčnika, površina hmeljišča, količina oddanega mleka
ali letna prodaja prašičev) in vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev je razviden iz
Evidence na dan oddaje vloge na javni razpis.
3. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI
Najmanj polovica članov organizacije proizvajalcev ima na dan vložitve vloge na javni razpis certifikat
za:
a) shemo kakovosti izbrana kakovosti,
b) eno izmed naslednjih shem kakovosti:
– zaščitena geografska označba,
– zaščitena označba porekla,
– ekološka pridelava in predelava.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 20 točk.
Upravičenec izkazuje vključenost članov v sheme kakovosti z Dokazilom 9, ki je priloga prijavnega
obrazca.
4. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
Upravičenec je:
a) socialno podjetje,
b) zaposlitveni center ali invalidsko podjetje,
c) zadruga,
d) pravna oseba, v kateri ima ena ali več zadrug skupaj najmanj 50 % poslovni delež, kar je razvidno
iz evidence AJPES.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Seznam zaposlitvenih centrov vodi Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 10 točk.
5. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
Najmanj polovica članov organizacije proizvajalcev je vključenih v ukrep Kmetijsko-okoljska in
podnebna plačila iz PRP 2014-2020. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 9, ki je priloga
prijavnega obrazca.
Pravna oseba, ki je priznana kot organizacija proizvajalcev, ima na dan vložitve vloge na javni razpis
certifikat standarda ISO 14001. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži kopijo certifikata.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.

Stran

Maksimalno
število točk
1
2–19
20

20

10
10
10
15

10
10
8
4
2

20
10
10

5.2. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec skupina proizvajalcev:
MERILO
1. SEKTORSKI VIDIK
Skupina proizvajalcev je priznana za naslednji sektor, pri katerem je nizka stopnja samooskrbe
oziroma večje tveganje na prostem trgu zaradi nepovezanosti primarnih proizvajalcev:
– krušna pšenica,
– sadje in zelenjava,
– meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ter gojene divjadi,
– okrasne rastline,
– sladkorna pesa.
2. EKONOMSKI VIDIK
2.1. Število članov skupine proizvajalcev:
Skupina proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava in ima:
– od 9 do 11 članov,
– od 12 do vključno 29 članov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakega dodatnega člana nad
številom 12 še eno dodatno točko,
– najmanj 30 članov.
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Če so vsi člani skupine proizvajalcev, ki je priznana za sektor sadje in zelenjava, vključeni v shemo
kakovosti ekološka pridelava ali predelava se, ne glede na prejšnji odstavek, uporablja naslednja
ocenitev:
– skupina proizvajalcev ima 7 članov,
– skupina proizvajalcev ima od 8 do vključno 24 članov. Upravičenec prejme 3 točke in za vsakega
dodatnega člana nad številom 8 še eno dodatno točko,
– skupina proizvajalcev ima najmanj 25 članov;
b) meso, mesni izdelki in žive živali goveda in ima:
– od 30 do vključno 38 članov,
– od 39 do vključno 199 članov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih 9 dodatnih članov nad
številom 39 še eno dodatno točko,
– najmanj 200 članov;
c) meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ter gojene divjadi in ima:
– od 31 do vključno 34 članov,
– od 35 do vključno 119 članov. Upravičenec prejme 3 točke in za vsakih 5 dodatnih članov nad
številom 35 še eno dodatno točko;
– najmanj 120 članov;
d) sladkorna pesa in ima:
– od 25 do vključno 29 članov,
– od 30 do vključno 69 članov. Upravičenec prejme 4 točke in za vsakih 5 dodatnih članov nad
številom 30 še dve dodatni točki,
– najmanj 70 članov;
e) konoplja in ima:
– 12 ali 13 članov,
– od 14 do vključno 49 članov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsaka 2 dodatna člana nad številom
14 še eno dodatno točko,
– najmanj 50 članov;
f) čebelji proizvodi in ima:
– 16 članov,
– od 17 do vključno 48 članov. Upravičenec prejme 3 točke in za vsaka 2 dodatna člana nad številom
17 še eno dodatno točko,
– 49 članov,
– najmanj 50 članov;
g) kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava in ima:
– od 34 do vključno 37 članov,
– od 38 do vključno 99 članov. Upravičenec prejme 3 točke in za vsake 4 dodatne člane nad številom
38 še eno dodatno točko,
– najmanj 100 članov;
h) krušna pšenica in ima:
– od 220 do vključno 239 članov,
– od 240 članov do vključno 599 članov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 20 članov
nad številom 240 še eno dodatno točko,
– najmanj 600 članov;
i) zelišča in ima:
– 10 članov,
– od 11 do vključno 19 članov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakega dodatnega člana nad
številom 11 še dve dodatni točki,
– najmanj 20 članov;
j) okrasne rastline in ima:
– 6 članov,
– od 7 do vključno 24 članov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakega dodatnega člana nad
številom 7 še eno dodatno točko,
– najmanj 25 članov;
a) bučno olje in ima:
– 31 članov,
– od 32 do vključno 49 članov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakega dodatnega člana nad
številom 32 še eno dodatno točko,
– najmanj 50 članov;
Podatek o številu članov je razviden iz Evidence na dan vložitve vloge na javni razpis.
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2.2. Obseg proizvodnje članov skupine proizvajalcev

Maksimalno
število točk
20

Skupina proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava: upošteva se skupna površina primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem
besedilu: PKP) na kateri člani pridelujejo sadje oziroma zelenjavo:
– skupna površina PKP znaša od 26,5 ha do vključno 32 ha,

1

– skupna površina PKP znaša od 33 ha do vključno 149 ha. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih 2–19
dodatnih 6,5 ha PKP nad številom 33 še eno dodatno točko,
– skupna površina PKP znaša najmanj 150 ha PKP.

20

Če so vsi člani skupine proizvajalcev ki je priznana za sektor sadje in zelenjava, vključeni v shemo
kakovosti ekološka pridelava ali predelava se, ne glede na prejšnji odstavek, uporablja naslednja
ocenitev:
– skupna površina PKP znaša od 24 ha do vključno 27 ha,

1

– skupna površina PKP znaša od 28 ha do vključno 99 ha. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih
dodatnih 4 ha PKP nad številom 28 še eno dodatno točko,

2–19

– skupna površina PKP znaša najmanj 100 ha;

20

b) meso, mesni izdelki in žive živali goveda: upošteva se skupno število GVŽ, ki jih imajo v reji člani
skupine proizvajalcev:
– število GVŽ znaša od 125 do vključno 149,

1

– število GVŽ znaša od 150 do vključno 599. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 25
GVŽ nad številom 150 še eno dodatno točko,

2–19

– število GVŽ znaša najmanj 600;

20

c) meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ter gojene divjadi: upošteva se skupno število GVŽ
drobnice oziroma gojene divjadi, ki jo imajo v reji člani skupine proizvajalcev:
– število GVŽ znaša od 72 do vključno kot 83,

1

– število GVŽ znaša od 84 do vključno 299. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 12
GVŽ nad številom 84 še eno dodatno točko,

2–19

– število GVŽ znaša najmanj 300;

20

d) sladkorna pesa: upošteva se skupna kmetijska površina, na kateri člani skupine proizvajalcev
pridelujejo sladkorno peso:
– obseg kmetijskih površin znaša od 97 ha do vključno 118 ha,

1

– obseg kmetijskih površin znaša od 119 ha do vključno 499 ha. Upravičenec prejme 2 točki in za
vsakih dodatnih 22 ha nad številom 119 še eno dodatno točko,

2–19

– obseg kmetijskih površin znaša najmanj 500 ha;

20

e) konoplja: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo
konopljo:
– obseg kmetijskih površin znaša od 29 ha do vključno 37 ha,

1

– obseg kmetijskih površin znaša od 38 ha do vključno 199 ha. Upravičenec prejme 2 točki in za
vsakih dodatnih 9 ha nad številom 38 še eno dodatno točko,

2–19

– obseg kmetijskih površin znaša najmanj 200 ha;

20

f) čebelji proizvodi: upošteva se število čebeljih družin, ki jih imajo skupaj v reji člani skupine
proizvajalcev:
– število čebeljih družin znaša od 670 do vključno 739,

1

– število čebeljih družin znaša od 740 do vključno 1999. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih
dodatnih 70 čebeljih družin nad številom 740 še eno dodatno točko,

2–19

– število čebeljih družin znaša najmanj 2000;

20

g) kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava. Upošteva se:
1. skupna površina PKP, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje:
– površina PKP znaša od 58 ha do vključno 75 ha,

1

– površina PKP znaša od 76 ha do vključno 399 ha. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 2–19
18 ha PKP nad številom 76 še eno dodatno točko,
– površina PKP znaša najmanj 400 ha, ali

20

2. število GVŽ, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje:
– število GVŽ znaša od 65 do vključno 69,

1

– število GVŽ znaša od 70 do vključno 159. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 5 GVŽ 2–19
nad številom 70 še eno dodatno točko,
– število GVŽ znaša najmanj 160;
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h) krušna pšenica: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine proizvajalcev
pridelujejo pšenico:
– obseg kmetijskih površin znaša od 615 ha do vključno 629 ha,
– obseg kmetijskih površin znaša od 630 ha do vključno 899 ha. Upravičenec prejme 2 točki in za
vsakih dodatnih 15 ha nad številom 630 še eno dodatno točko,
– obseg kmetijskih površin znaša najmanj 900 ha;
i) zelišča: upošteva se skupna površina PKP na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo zelišča:
– skupna površina PKP znaša 6 ha,
– skupna površina PKP znaša od 7 ha do vključno 24 ha. Upravičenec prejme 2 točki in za vsak
dodatni ha nad številom 7 še eno dodatno točko,
– skupna površina PKP znaša najmanj 25 ha;
j) okrasne rastline: upošteva se skupna površina PKP na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo
okrasne rastline:
– skupna površina PKP znaša od 11,25 ha do vključno 12,4 ha,
– skupna površina PKP znaša od 12,5 ha do vključno 34 ha. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih
dodatnih 1,25 ha PKP nad številom 12,5 še eno dodatno točko,
– skupna površina PKP znaša najmanj 35 ha;
k) bučno olje: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo
buče za namen pridelave bučnega olja:
– skupna kmetijska površina znaša od 105 ha do vključno109 ha,
– skupna kmetijska površina znaša od 110 ha do vključno 199 ha. Upravičenec prejme 2 točki in za
vsakih dodatnih 5 ha nad številom 110 še eno dodatno točko,
– skupna kmetijska površina znaša najmanj 200 ha.
Podatek o obsegu proizvodnje skupine proizvajalcev (PKP, na katerih se prideluje sadje in zelenjava,
število GVŽ govedi, število GVŽ drobnice in gojene divjadi, število čebeljih družin, število GVŽ oziroma
PKP, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje, površine, na katerih se
prideluje sladkorna pesa, površine, na katerih se pridelujejo buče, površine, na katerih se pridelujejo
konoplja, PKP, na katerih se pridelujejo okrasne rastline, PKP, na katerih se pridelujejo zelišča,
površine, na katerih se prideluje pšenico) je razviden iz Evidence na dan oddaje vloge na javni razpis.
3. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev ima na dan vložitve vloge na javni razpis certifikat za:
a) shemo kakovosti izbrana kakovost,
b) eno izmed naslednjih shem kakovosti:
– zaščitena geografska označba,
– zaščitena označba porekla,
– ekološka pridelava in predelava.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 20 točk.
Upravičenec izkazuje vključenosti članov v shemo kakovosti zaščitena geografska označba in
zaščitena označba porekla z Dokazilom 9, ki je priloga prijavnega obrazca.
4. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
Upravičenec je:
a) socialno podjetje,
b) zaposlitveni center ali invalidsko podjetje,
c) zadruga,
d) pravna oseba v kateri ima ena ali več zadrug skupaj najmanj 50 % poslovni delež, kar je razvidno
iz evidence AJPES.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Seznam zaposlitvenih centrov vodi Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 10 točk.
5. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev je vključenih v ukrep Kmetijsko-okoljska in kmetijskopodnebna plačila iz PRP 2014-2020. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 9, ki je priloga
prijavnega obrazca.
Pravna oseba, ki je priznana kot organizacija proizvajalcev, ima na dan vložitve vloge na javni razpis
certifikat standarda ISO 14001. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži kopijo certifikata.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.

Maksimalno
število točk

1
2–19
20
1
2–19
20

1
2–19
20

1
2–19
20

20
10
10
10
15

10
10
8
4
2

20
10

10
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5.3. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec skupina proizvajalcev iz sektorja gozdni lesni proizvodi:
MERILO

Maksimalno
število točk
1. SEKTORSKI VIDIK
10
Sektor gozdni lesni proizvodi je sektor, pri katerem je večje tveganje na prostem trgu zaradi 4
nepovezanosti primarnih proizvajalcev.
Skupina proizvajalcev iz sektorja gozdni lesni proizvodi se ocenjuje v sklopu z drugimi skupinami
proizvajalcev. Iz naslova merila sektorski vidik 10 točk pridobi skupina proizvajalcev, ki je priznana za
sektor krušna pšenica, skupina proizvajalcev iz sektorja gozdni lesni proizvodi pa štiri točke.
2. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
40
2.1. Število članov skupine proizvajalcev:
20
Skupina proizvajalcev ima:
– od 33 do vključno 41 članov,
1
– od 42 do vključno 199 članov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 9 članov nad številom 2–19
42 še eno dodatno točko,
– najmanj 200 članov.
20
Podatek o številu članov je razviden iz Evidence na dan oddaje vloge na javni razpis.
2.2. Vrednost tržne proizvodnje članov skupine proizvajalcev
20
Skupina proizvajalcev ima vrednost tržne proizvodnje:
– najmanj 72.500,00 evrov in manj kot 95.000,00 evrov,
1
– najmanj 95.000,00 evrov in manj kot 500.000,00 evrov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih 2–19
dodatnih 22.500,00 evrov nad zneskom 95.000,00 evrov še eno dodatno točko,
– najmanj 500.000,00 evrov.
20
Vrednost tržne proizvodnje se določi kot povprečna vrednost tržne proizvodnje članov v petih koledarskih
letih pred letom priznanja, pri čemer se najvišja in najnižja skupna vrednost tržne proizvodnje ne
upoštevata. Vrednost tržne proizvodnje je razvidna iz Dokazila 7, ki je priloga prijavnega obrazca.
3. GOZDNO LESNA VERIGA
20
Sedež pravne osebe, ki je priznana kot skupina proizvajalcev, je v občini z višjo stopnjo gozdnatosti,
ki znaša:
– več kot 65 odstotkov,
20
– od 50 do vključno 65 odstotkov,
16
– od 35 do vključno 49,99 odstotkov,
12
– od 20 do vključno 34,99 odstotkov,
8
– manj kot 20 odstotkov.
4
Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
4. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
10
Upravičenec je:
a) socialno podjetje,
10
b) zaposlitveni center ali invalidsko podjetje,
8
c) zadruga,
4
d) pravna oseba, v kateri ima ena ali več zadrug skupaj najmanj 50 % poslovni delež, kar je razvidno 2
iz evidence AJPES.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Seznam zaposlitvenih centrov vodi Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 10 točk.
5. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
20
Najmanj polovica članov skupine je vključenih v shemo za certificiranje gozdov PEFC ali FSC. 10
Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 9, ki je priloga prijavnega obrazca.
Pravna oseba, ki je priznana kot skupina proizvajalcev, ima na dan vložitve vloge na javni razpis 10
certifikat standarda ISO 14001. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži kopijo certifikata.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.

6. Finančne določbe in višina pavšalnega plačila
1. Finančne določbe so opredeljene v 8. in 9. členu
Uredbe.
2. Vrednost proizvoda iz sektorja kmetijski proizvodi
iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava je v
skladu s drugim odstavkom poglavja F. Priloge 2 Uredbe
določena v poglavju A. Priloge 1, ki je sestavni del tega
javnega razpisa.

3. Povprečna količina proizvoda na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi za sektorje sadje in zelenjava,
hmelj, oljčno olje in namizne oljke, krušna pšenica,
zelišča, bučno olje, sladkorna pesa ter konoplja je v
skladu s petim odstavkom poglavja A. Priloge 2 Uredbe
določena v poglavju B. Priloge 1 tega javnega razpisa.
4. Povprečna cena proizvoda iz sektorja iz prejšnje točke je v skladu z osmim odstavkom poglavja A.
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Priloge 2 Uredbe določena v poglavju B. Priloge 1 tega
javnega razpisa.
5. Delež oljevitosti za sektor oljčno olje in namizne
oljke je v skladu s šestim odstavkom poglavja A. Priloge
2 Uredbe določen v poglavju B. Priloge 1 tega javnega
razpisa.
6. Povprečna količina in povprečna cena za sadje in
zelenjavo sta v skladu z enajstim odstavkom poglavja A.
Priloge 2 Uredbe določeni v poglavju B. Priloge 1 tega
javnega razpisa.
7. Povprečna cena oddanega mleka za sektor mleko in mlečni izdelki iz poglavja B. Priloge 2 Uredbe je
določena v poglavju C. Priloge 1 tega javnega razpisa.
8. Povprečna cena govejega mesa glede na kategorijo živali je v skladu s prvim odstavkom poglavja C.
Priloge 2 Uredbe določena v poglavju D. Priloge 1 tega
javnega razpisa.
9. Povprečna masa zaklanih živali po kategorijah
iz drugega odstavka poglavja C. Priloge 2 Uredbe je
določena v poglavju D. Priloge 1 tega javnega razpisa.
10. Povprečen prihodek na posamezno vrsto živali
za sektor meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ter
gojene divjadi je v skladu z drugim odstavkom poglavja
Č. Priloge 2 Uredbe določen v poglavju E. Priloge 1 tega
javnega razpisa.
11. Povprečen prihodek na žival za sektor meso,
mesni izdelki in žive živali drobnice ter gojene divjadi je v
skladu s šestim odstavkom poglavja Č. Priloge 2 Uredbe
določen v poglavju E. Priloge 1 tega javnega razpisa.
12. Povprečen prihodek na posamezno vrsto živali
za sektor prašičje meso, je v skladu z drugim odstavkom
poglavja D. Priloge 2 Uredbe določen v poglavju F. Priloge 1 tega javnega razpisa.
13. Povprečna količina medu na čebeljo družino
in povprečna cena medu sta v skladu s poglavjem E.
Priloge 2 Uredbe določeni v poglavju G. Priloge 1 tega
javnega razpisa.
7. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 10., 11., 12., in 15. členu Uredbe.
2. V skladu s tretjim odstavkom 10. člena Uredbe
je javni razpis strukturiran v dva sklopa glede na vrsto
upravičenca, in sicer:
– sklop A: organizacije proizvajalcev,
– sklop B: skupine proizvajalcev.
3. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih
vlog na posamezni sklop javnega razpisa, za katere so
na razpolago sredstva, dve ali več vlog enako število
prejetih točk, se v skladu z drugim odstavkom 12. člena
Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik: 10 odstotkov,
– sektorski vidik: 20 odstotkov,
– družbeno socialni vidik: 20 odstotkov,
– vključenost v sheme kakovosti ali gozdno lesna
veriga: 35 odstotkov,
– prispevek k horizontalnim ciljem: 15 odstotkov.
4. Vloga na javni razpis se naslovi z etiketo, ki se
izpiše iz informacijskega sistema AKTRP ob elektronski
oddaji vloge.
5. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS)
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No
814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L
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št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb
(EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št.
1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na
podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve
trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem
rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL
L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15) se vloga na javni
razpis in zahtevek za izplačilo zavrneta, če se ugotovi,
da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev
zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa
niso v skladu s cilji podukrepa.
6. V skladu z drugim odstavkom 10. člena Uredbe
se vloge na javni razpis vlagajo do vključno 20. decembra 2018 do 24. ure.
7. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba
o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016,
str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne
podatke bo obdelovala AKTRP, objavljene na spletni
strani AKTRP.
8. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev je določeno v 16. in 17. členu Uredbe.
2. Zahtevek za izplačilo sredstev se v skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe vlaga od 1. aprila do
vključno 31. decembra tekočega leta za preteklo koledarsko leto, razen zadnji zahtevek za izplačilo sredstev,
ki se vlaga v obdobju od 1. aprila do vključno 30. junija.
3. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu z
drugim in desetim odstavkom 16. člena Uredbe priloži
Poročilo o izvajanju poslovnega načrta iz Priloge 1 razpisne dokumentacije. Poročilo se pripravi za preteklo
koledarsko leto.
4. Če gre za organizacijo ali skupino proizvajalcev
iz prve alineje tretjega odstavka ali organizacijo proizvajalcev iz druge do pete alineje tretjega odstavka 8. člena
Uredbe, se v skladu s sedmim odstavkom 16. člena
Uredbe zahtevku za izplačilo sredstev priloži finančno
poročilo iz Priloge 2 razpisne dokumentacije, skupaj z
izpisom iz knjigovodskih evidenc, s katerim se izkaže
vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev.
Če upravičenec trži kmetijske in nekmetijske proizvode
iz sektorja, za katerega je priznan, se priloži izpis iz knjigovodskih evidenc za obe vrsti proizvodov.
5. Glede izpolnjevanja pogojev iz štirinajstega odstavka 16. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži izjava iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.
9. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca
so določene v 19. členu Uredbe.
10. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev ali kršitev obveznosti so določene v 21. členu Uredbe.
2. Uveljavljanje višje sile in izjemnih okoliščin je
določeno v 22. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

�

Vrednost
proizvoda
/enoto
€/kg (€/kos)
0,55
0,16
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,33
18,12
0,13
0,13
1,08
0,1
2,25

Vrednost
proizvoda
/enoto
€/kg (€/kos)
0,5
0,13
0,13
0,14
0,14
0,14
0,14
0,36
10,09
0,14
0,13
1,06
0,1
2,17

Vrednost
proizvoda
/enoto
€/kg (€/kos)
0,6
0,18
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,32
19,12
0,14
0,12
0,99
0,1
2,33

leto 2017
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VINSKA TRTA
KROMPIR
KORUZA ZA ZRNJE
AJDA
RŽ
OVES (SEME)
PROSO
OLJNA OGRŠČICA
GOJENE GOBE
OVES (ŽITO)
JEČMEN
PERUTNINSKO MESO
PRIREJA JEDILNIH JAJC
RAZLIČNE SADNE VRSTE SD

proizvodi iz sektorja

leto 2016

leto 2015

A. Vrednost proizvoda iz sektorja kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava

Priloga 1: Vrednosti za določitev tržne proizvodnje iz Priloge 2 Uredbe

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Priloga 1: Vrednosti za določitev tržne proizvodnje iz Priloge 2 Uredbe
Št.
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1993

27,9
3,9
15,46

18,7

ton/ha
5,2
21,8
5,6
17,5
31,9
20
25,1
14,3
13,5
12,3
18,9

26,2
4,3

ton/ha
7,6
24,2
6
18,8
35,1
22,5
26,7
16,3
15,5
13,1
20,3

ton/ha
7,2
22,1
6,7
18,3
34,3
21,2
26,3
16,2
16,3
14,4
21,7

1299

510
5330

€/tono
2040
320
3380
840
250
530
900
820
760
1120
460

povprečna
količina
proizvoda na ha povprečna cena
KZU
proizvoda

leto 2015

1337

500
5260

€/tono
1890
410
4180
910
240
490
760
740
710
930
440

povprečna
cena
proizvoda

leto 2016

1698,19

490
5510

€/tono
2620
430
4740
930
250
500
770
760
790
850
410

povprečna
cena
proizvoda

leto 2017
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Vrtna buča oziroma bučke 23,8
Šparglji
3,9
POVPREČJE
ZELENJAVA
19,54

Sektor in vrsta
proizvoda
SADJE IN ZELENJAVA
zelenjava
Fižol
Čebula
Česen
Por
Zelje
Kitajsko zelje
Paprika
Solata
Endivija
Radič
Kumare

povprečna
količina
proizvoda na ha
KZU

povprečna
količina
proizvoda na ha
KZU

leto 2017

Št.

leto 2016

1994 /

leto 2015

B. Povprečna cena in povprečna količina proizvoda na hektar KZU za sektor sadje in zelenjava, hmelj, oljčno olje in
namizne oljke, krušna pšenica, zelišča, bučno olje, sladkorna pesa ter konoplja ter delež oljevitosti za sektor oljčno
olje in namizne oljke
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ton/ha
0,7
kg/ha
1400
14,96%

ton/ha
59,433

ton/ha
0,8
kg/ha
1500
16,40%
ton/ha

SLADKORNA PESA
sladkorna pesa

KONOPLJA
konoplja
OČNO OLJE IN
NAMIZNE OLJKE
Oljčno olje
oljevitost

KRUŠNA PŠENICA

€/tono

€/liter
13,66

€/tono
2000

€/tono
40

€/tono
1299

€/tono
980
460
730
2530
740
7550
3390
3520
1149

€/tono

€/liter
13,66

€/tono
2000

€/tono
40

€/tono
1337

€/tono
940
490
820
2980
750
7680
2720
3490
1280

€/tono

€/liter
15,07

€/tono
2000

€/tono
40

€/tono
1698,19

€/tono
800
630
900
2680
890
7560
3880
3540
1548,09
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ton/ha

kg/ha
1400
15,63%

ton/ha
0,9

ton/ha
62,39416667

ton/ha
15,46

ton/ha
4,7
5,8
5,7
6,2
8,7
1
15,6
5,6
5,83

Št.

ton/ha

ton/ha
66,6345

ton/ha
18,7

ton/ha
19,54

ZELIŠČA
zelišča

ton/ha
8,2
17,7
16
5,4
15,7
2
16,6
6
15,58

ton/ha
8,9
34
18,7
8,6
17,5
3,4
18,6
7,5
28,13

sadje
Češplje in slive
Jabolka
Hruške
Češnje in višnje
Breskve in nektarine
Orehi
Jagode
Namizno grozdje
POVPREČJE SADJE
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Stran

1995

5,2
ton/ha
0,7
ton/ha
1,5

5,3
ton/ha
0,8
ton/ha
1,7

5,1
ton/ha
0,6
ton/ha
1,4

povprečna
cena
€/kg
0,26

povprečna
cena
€/kg
0,29

povprečna
cena
€/kg
0,31

leto 2017

153,97
€/tono
2430
€/tono
6200
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MLEKO
Mleko

leto 2016

133,81
€/tono
2960
€/tono
6610

Št.

leto 2015

168,33
€/tono
3770
€/tono
5620

1996 /

C. Povprečna cena oddanega mleka za sektor mleko in mlečni izdelki

Pšenica
BUČNO OLJE
Buče za olje
HMELJ
Hmelj

Stran
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povprečna
cena
€/kg
3,23
3,25
2,59
3,15
leto 2016
Povprečna
masa
kg
360,13
377,75
276
103

povprečna
cena
€/kg
3,44
3,47
2,76
3,64
leto 2015
Povprečna
masa
kg
356,23
366,87
275,34
98,21

Povprečna
masa
kg
356,16
375,07
279,02
104,28

leto 2017

povprečna
cena
€/kg
3,36
3,38
2,74
3,23

leto 2017

Št.

BIKI DO 2 LET
BIKI NAD 2 LET
KRAVE IN TELICE
TELETA

Povprečna masa zaklanih živali (v tujini) po
kategorijah (tržno poročilo)

BIKI DO 2 LET
BIKI NAD 2 LET
KRAVE IN TELICE
TELETA

Kategorije goveda

leto 2016

leto 2015

D. Povprečna cena govejega mesa glede na kategorijo živali ter masa goveda po posamezni kategoriji

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

64 / 28. 9. 2018 /
Stran

1997

Povprečen prihodek na žival
103,0228

139,374
65,66

106,9178

141,51
69,58

109,839

140,442
73,745

povprečen
prihodek
na žival
2017
€/žival
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Ovce
Koze

Vrsta živali

povprečen
prihodek
na žival
2016
€/žival

Št.

povprečen
prihodek
na žival
2015
€/žival

1998 /

E. Povprečen prihodek na posamezno vrsto živali in povprečen prihodek na žival za sektor meso, mesni izdelki in žive
živali drobnice ter gojene divjadi

Stran
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46,7775
2721,263

53,521
3107,261

povprečen
prihodek
na žival
2017
€/žival

6,7
9,49

9,49

leto 2017
10,2

leto 2016

49,933
2851,525

povprečen
prihodek
na žival
2016
€/žival

Št.

Količina medu na
čebeljo družino (kg/ČD) 16,0
Povprečna cena medu
(€/kg)
9,49

leto 2015

G. Povprečna količina medu na čebeljo družino in povprečna cena medu

PLEMENSKI MERJASCI
PLEMENSKE SVINJE IN MLADICE

Vrsta živali

povprečen
prihodek
na žival
2015
€/žival

F. Povprečen prihodek na posamezno vrsto živali za sektor prašičje meso
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Stran

1999

Ključne aktivnosti

Ponudba in analiza
trga

Razmerja do
kupcev

Segmentacija
kupcev

64 / 28. 9. 2018

Ključni partnerji

Št.

Razvojni načrt iz prejšnjega odstavka se prikaže v naslednji tabelarični obliki:

2000 /

Razvojni načrt organizacije ali skupine proizvajalcev, iz pod a) 1. točke Priloge 1 Uredbe, ima naslednje sestavine:
1. Ključni partnerji: navedejo se ključni partnerji, ključni izvajalci in ključne aktivnosti med skupino oziroma organizacijo proizvajalcev in ključnimi partnerji;
2. Ključne aktivnosti: navedejo se ključne aktivnosti, ki jih zahteva ponudba skupine oziroma organizacije proizvajalcev;
3. Ključni viri za delovanje: navedejo se ključni viri, ki jih zahteva ponudba skupine oziroma organizacije proizvajalcev;
4. Ponudba in analiza trga: opredeli se predvsem obseg ponudbe in kateremu segmentu potrošnikov je ponudba namenjena;
5. Razmerja do kupcev: opredelijo se predvsem odnosi in razmerja do kupcev ter, kako se bodo odnosi in razmerja vzpostavila in vzdrževala;
6. Distribucijske poti: opredelijo se predvsem distribucijske poti do kupcev in njihova učinkovitost;
7. Segmentacija kupcev: opredelijo in razvrstijo se kupci po njihovi pomembnosti za skupino oziroma organizacijo proizvajalcev;
8. Struktura stroškov: opredelijo in razvrstijo se predvsem najpomembnejši stroški delovanja (trženja) skupine oziroma organizacije proizvajalcev;
9. Viri prihodkov: opredelijo in razvrstijo se predvsem najpomembnejši prihodki in njihov prispevek k celotnim prihodkom.

Stran

Priloga 2: Razvojni načrt organizacije ali skupine proizvajalcev

Priloga 2: Razvojni načrt organizacije ali skupine proizvajalcev
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Viri prihodkov
Struktura stroškov

Ključni viri za
delovanje

Distribucijske poti
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Št.

64 / 28. 9. 2018 /

Stran

2001

Priloga 3: Stopnja gozdnatosti slovenskih občin
Stran

2002 /

�

Št.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Priloga 3: Stopnja gozdnatosti slovenskih občin (vir: Zavod za gozdove Slovenije)

ZAŠ.
ŠT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

IME OBČINE

ID

AJDOVŠČINA
ANKARAN
APAČE
BELTINCI
BENEDIKT
BISTRICA OB SOTLI
BLED
BLOKE
BOHINJ
BOROVNICA
BOVEC
BRASLOVČE
BRDA
BREZOVICA
BREŽICE
CANKOVA
CELJE
CERKLJE NA GORENJSKEM
CERKNICA
CERKNO
CERKVENJAK
CIRKULANE
ČRENŠOVCI
ČRNA NA KOROŠKEM
ČRNOMELJ
DESTRNIK
DIVAČA
DOBJE
DOBREPOLJE
DOBRNA
DOBROVA-POLHOV GRADEC
DOBROVNIK
DOL PRI LJUBLJANI
DOLENJSKE TOPLICE
DOMŽALE
DORNAVA

001
213
195
002
148
149
003
150
004
005
006
151
007
008
009
152
011
012
013
014
153
196
015
016
017
018
019
154
020
155
021
156
022
157
023
024

STOPNJA
GOZDNATOSTI (%)
66
13
26
19
27
39
68
54
72
65
60
42
49
55
36
25
38
48
67
68
30
35
28
87
70
30
67
36
77
61
67
32
45
85
43
27
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

DRAVOGRAD
DUPLEK
GORENJA VAS-POLJANE
GORIŠNICA
GORJE
GORNJA RADGONA
GORNJI GRAD
GORNJI PETROVCI
GRAD
GROSUPLJE
HAJDINA
HOČE-SLIVNICA
HODOŠ
HORJUL
HRASTNIK
HRPELJE-KOZINA
IDRIJA
IG
ILIRSKA BISTRICA
IVANČNA GORICA
IZOLA
JESENICE
JEZERSKO
JURŠINCI
KAMNIK
KANAL
KIDRIČEVO
KOBARID
KOBILJE
KOČEVJE
KOMEN
KOMENDA
KOPER
KOSTANJEVICA NA KRKI
KOSTEL
KOZJE
KRANJ
KRANJSKA GORA
KRIŽEVCI
KRŠKO
KUNGOTA
KUZMA
LAŠKO
LENART
LENDAVA
LITIJA
LJUBLJANA
LJUBNO

Št.

025
026
027
028
207
029
030
031
158
032
159
160
161
162
034
035
036
037
038
039
040
041
163
042
043
044
045
046
047
048
049
164
050
197
165
051
052
053
166
054
055
056
057
058
059
060
061
062

57
35
67
15
78
32
76
47
41
56
11
41
49
56
64
69
79
63
73
60
25
69
81
30
66
80
23
63
51
83
57
39
48
66
84
54
54
68
21
44
32
49
60
27
24
69
47
77
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2003

Stran

2004 /
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

Št.
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LJUTOMER
LOGATEC
LOG-DRAGOMER
LOŠKA DOLINA
LOŠKI POTOK
LOVRENC NA POHORJU
LUČE
LUKOVICA
MAJŠPERK
MAKOLE
MARIBOR
MARKOVCI
MEDVODE
MENGEŠ
METLIKA
MEŽICA
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
MIREN-KOSTANJEVICA
MIRNA
MIRNA PEČ
MISLINJA
MOKRONOG-TREBELNO
MORAVČE
MORAVSKE TOPLICE
MOZIRJE
MURSKA SOBOTA
MUTA
NAKLO
NAZARJE
NOVA GORICA
NOVO MESTO
ODRANCI
OPLOTNICA
ORMOŽ
OSILNICA
PESNICA
PIRAN
PIVKA
PODČETRTEK
PODLEHNIK
PODVELKA
POLJČANE
POLZELA
POSTOJNA
PREBOLD
PREDDVOR
PREVALJE
PTUJ
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063
064
208
065
066
167
067
068
069
198
070
168
071
072
073
074
169
075
212
170
076
199
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
171
087
088
089
090
091
092
172
093
200
173
094
174
095
175
096

25
71
68
84
80
84
82
61
52
55
38
14
63
41
50
68
23
67
59
57
73
59
54
36
65
13
57
54
74
69
58
6
45
27
89
16
21
71
39
51
78
56
50
68
59
72
62
21
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133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

PUCONCI
RAČE-FRAM
RADEČE
RADENCI
RADLJE OB DRAVI
RADOVLJICA
RAVNE NA KOROŠKEM
RAZKRIŽJE
REČICA OB SAVINJI
RENČE-VOGRSKO
RIBNICA
RIBNICA NA POHORJU
ROGAŠKA SLATINA
ROGAŠOVCI
ROGATEC
RUŠE
SELNICA OB DRAVI
SEMIČ
SEVNICA
SEŽANA
SLOVENJ GRADEC
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKE KONJICE
SODRAŽICA
SOLČAVA
SREDIŠČE OB DRAVI
STARŠE
STRAŽA
SV. TROJICA V SLOV. GORICAH
SVETA ANA
SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH
SVETI TOMAŽ
ŠALOVCI
ŠEMPETER-VRTOJBA
ŠENČUR
ŠENTILJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJUR
ŠENTRUPERT
ŠKOCJAN
ŠKOFJA LOKA
ŠKOFLJICA
ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠMARJEŠKE TOPLICE
ŠMARTNO OB PAKI
ŠMARTNO PRI LITIJI

Št.

097
098
099
100
101
102
103
176
209
201
104
177
106
105
107
108
178
109
110
111
112
113
114
179
180
202
115
203
204
181
182
116
210
205
033
183
117
118
119
120
211
121
122
123
124
206
125
194
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34
30
66
26
66
61
61
25
59
52
69
83
42
26
64
81
69
77
58
59
62
54
44
67
80
36
29
53
23
32
23
33
24
33
43
19
42
37
65
47
53
47
67
40
38
37
47
69

Stran

2005

Stran

2006 /
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.

Št.
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ŠOŠTANJ
ŠTORE
TABOR
TIŠINA
TOLMIN
TRBOVLJE
TREBNJE
TRNOVSKA VAS
TRZIN
TRŽIČ
TURNIŠČE
VELENJE
VELIKA POLANA
VELIKE LAŠČE
VERŽEJ
VIDEM
VIPAVA
VITANJE
VODICE
VOJNIK
VRANSKO
VRHNIKA
VUZENICA
ZAGORJE OB SAVI
ZAVRČ
ZREČE
ŽALEC
ŽELEZNIKI
ŽETALE
ŽIRI
ŽIROVNICA
ŽUŽEMBERK
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126
127
184
010
128
129
130
185
186
131
132
133
187
134
188
135
136
137
138
139
189
140
141
142
143
144
190
146
191
147
192
193

67
56
62
16
75
66
54
24
42
75
12
52
34
70
21
32
65
69
49
52
67
55
70
65
35
63
42
81
58
62
57
70
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Javne dražbe
Ob-2922/18
Naročnik Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj
na podlagi 43. in 68. člena Statuta RKS (z dne 15. 12.
2014) objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj, Mirje 19,
1000 Ljubljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija za vodenje
postopka javne dražbe za zemljišče parc. št. 935/1,
k.o. Oltra – pristojna komisija.
II. Opis predmetov prodaje:
A. Zemljišče
1. Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče, nepremičnina 935/1, k.o. Oltra, v izmeri 2.929 m2.
a) Na območju so predvidena urejanja z izvedbenim
načrtom (OPPN).
b) Občina Ankaran ima za parcelo predkupno pravico.
c) Podeljena je stvarna služnost/nujna pot/nepravo
stvarno breme vsakokratnemu lastniku sosednje parcele. V naravi to predstavlja stopnice in parkirišče.
d) Ogled možen samostojno ali po predhodni najavi
na tel. 041/551-846, kontakt Grabar Egidio.
e) Izklicna cena 325.000,00 EUR.
III. Potek javne dražbe: glede vprašanj samega poteka javne dražbe smo dosegljivi na tel. 01/24-14-328
oziroma 051/631-687, od 24. 9. 2018 do 12. 10. 2018,
ob delovnikih, med 10. in 12. uro.
IV. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije ne bodo
upoštevane. Predpisane davčne dajatve za nezazidana stavbna zemljišča DDV v višini 22 %, ki niso vštete
v ceno, stroške notarskih storitev in vpis v zemljiško
knjigo, plača kupec.
Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu dražitelju.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: dražitelji lahko
dvigujejo izklicno ceno za 5.000,00 EUR.
3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Sklenitve pogodbe: če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku, s katerim ga obvesti prodajalec iz razlogov, ki so na strani dražitelja ali ne plača kupnine kljub
opominu, prodajalec zadrži njegovo kavcijo, kot tudi če
se dražbe sam dražitelj oziroma njegov pooblaščenec
ne udeleži.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene na transakcijski
račun Rdečega križa Slovenije: SI56 2900 0000 3377
785, sklic 00 99999. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne
bodo uspeli, se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni
od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki
ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe.
Kupnina se vplača na transakcijski račun Rdečega križa Slovenije: SI56 2900 0000 3377 785, sklic 00
99999. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je

bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija
se všteje v kupnino.
Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne
kupnine in ostalih stroškov. Zemljiškoknjižno dovolilo
prodajalec izstavi po celotnem plačilu kupnine.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan
javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe oziroma na podlagi overjenega pooblastila druga oseba.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo
do 12. 10. 2018 do 12. ure na naslov naročnika: Rdeči
križ Slovenije – Zveza združenj, Mirje 19, 1000 Ljubljana, predložili v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj,
javna dražba 935/1 k.o. Oltra« in s pripisom na hrbtni
strani ovojnice ime, priimek in naslov dražitelja, naslednje dokumente:
a. Kopijo potrdila o plačani kavciji, iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije;
b. Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke;
c. Dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo,
da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR
(velja le za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdila za slovenske pravne osebe, v kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
d. Izpisek iz sodnega registra (samo za pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro
največ 30 dni;
e. Morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo predložiti originalno overjeno (notar ali Upravna
enota) pooblastilo za udeležbo na javni dražbi;
f. Kopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista
(fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb);
g. Originalno podpisano pisno izjavo, da ponudnik
sprejema razpisne pogoje;
h. Podpisano soglasje, da se strinja z obdelavo
njegovih osebnih podatkov v vseh postopkih predmetne
javne dražbe;
i. Podpisano izjavo na A4, da niste cenilec nepremičnine, ki jo kupujete s strani naročnika Rdeči križ Slovenije in za vodenje postopka javne dražbe za zemljišče
parc. št. 935/1 k.o. Oltra, ter z njimi povezana oseba za
kar se štejejo:
– fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena,
v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom
komisije ali s cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu
do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza
oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,

Stran

2008 /

Št.
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– fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem
v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
– pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije
ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan
član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave
ostaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju
funkcije člana komisije ali cenilca.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni
mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno,
naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te.
8. Predložiti je potrebno tudi:
a. Davčno številko oziroma ID številko za DDV,
EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in
telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b. Izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javno dražbo vodi pristojna komisija.
11. Ustavitev postopka: naročnik lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek
javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne
izkazane stroške.
V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena
prodaja bo potekala 15. 10. 2018 ob 12. uri, v prostorih
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj, Mirje 19, 1000
Ljubljana.
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj
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Razpisi delovnih mest
Ob-2903/18
Svet Centra za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri
Stični, na podlagi 26. in 27. člena Statuta javnega zavoda
Centra za zdravljenje bolezni otrok, objavlja razpis za
direktorja javnega zavoda (m/ž)
Poleg pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ kandidatke izpolnjevati še naslednje:
– ima visoko strokovno izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri, pridobljene po študijskih programih najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje;
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj
eno leto na vodstvenih delovnih mestih.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan za 4-letni
mandat. Direktor zavoda vodi tudi strokovno delo zavoda.
Prijave z oznako »Za razpis direktorja (m/ž) zavoda«,
skupaj z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev
ter priloženim programom dela in razvoja na poslovnem
in strokovnem področju zavoda za obdobje njegovega
mandata, naj kandidati/ kandidatke pošljejo do najkasneje
15. 10. 2018 na naslov: »Center za zdravljenje bolezni
otrok, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični«.
O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni
v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet Centra za zdravljenje bolezni otrok,
Šentvid pri Stični
Su KS 67/2018-2

Ob-2905/18

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje
1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Mariboru, s predvideno
razporeditvijo na kazensko pravno področje
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto
na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v 9. členu
navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, mora
prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan
objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni
opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da ni bil
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna

obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom
strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova
iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat izkaže
z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno
sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško
funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega
odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško
mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10. 2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu in v obrazcu
sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov
kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Su KS 68/2018-2

Ob-2906/18

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje
1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Mariboru, s predvideno
razporeditvijo na kazensko pravno področje
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev
za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na
okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene v 10. členu
navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, mora
prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan
objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če
ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji,
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– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za
sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10.
2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Su KS 69/2018-2

Ob-2907/18

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Novem mestu, predvidoma
za kazensko področje
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto
na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v 9. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za
sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10.
2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. 701-71/2018

Ob-2914/18

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F,
47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17 –
ZSSve; ZDT-1)
1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 7/15 in
23/17; ZSS) in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrajnega državnega tožilca, določene v 24. členu
ZDT-1.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov kandidata.
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Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne
dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki
jo vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da
kandidat ni v kazenskem postopku.
Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni
opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1
pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-2933/18
Na podlagi 35., 36. in 37. člena Statuta Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana objavljamo javni razpis
za imenovanje
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predstojnika:
– Centra za klinično psihiatrijo in
– Centra za mentalno zdravje
Kandidat za predstojnika strokovne organizacijske
enote mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje
oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje,
– najmanj 5 let vodstvenih izkušenj kot specialist
psihiater in
– aktivno znanje enega svetovnega jezika.
V skladu s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest
UPK Ljubljana mora kandidat imeti najmanj 12 let delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu.
Kandidat za predstojnika strokovne organizacijske
enote mora svoji vlogi priložiti program strokovnega dela
in razvoja organizacijske enote za obdobje njegovega
mandata. Mandat predstojnika organizacijske enote je
vezan na mandat generalnega direktorja.
Kandidati naj pošljejo prijave v 15 dneh od objave
tega razpisa na naslov: Univerzitetna psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48, p.p. 5211, 1001 Ljubljana. Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako »Razpisni komisiji
– za razpisano delovno mesto Višji zdravnik specialist
PPD3 – predstojnik«. Upoštevale se bodo pravočasne
in popolne vloge z vsemi dokazili (originali ali kopije)
o izpolnjevanju pogojev.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh
od odločitve o izbiri.
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
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Druge objave
Št. 070-8/2014/18

Ob-2923/18

Na podlagi 61.e člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14,
32/15, 27/17 in 22/18) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni poziv
zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo
za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni poziv,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada uradni jezik,
– da ni pravnomočno obsojen,
– da ima najmanj deset let delovnih izkušenj na področju pridelave, predelave, distribucije ali prodaje živil.
Za varuha je lahko imenovana oseba, ki uživa strokovni in moralni ugled ter podporo deležnikov v verigi
preskrbe s hrano. Kandidat za varuha ne sme biti član
v organu upravljanja ali nadzora gospodarske družbe, ki
se ukvarja s pridelavo, predelavo, distribucijo ali prodajo
hrane ter ne sme imeti funkcije v državnem organu, organu politične stranke ali organu sindikata.
Naloge in delovanje varuha
– Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano (v nadaljnjem besedilu: varuh) spremlja ravnanja deležnikov
v verigi preskrbe s hrano, objavlja primere dobrih poslovnih praks na spletni strani varuha in o tem obvešča
javnost, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov in varovanje poslovnih skrivnosti.
– Varuh priglasi Javni agenciji Republike Slovenije
za varstvo konkurence morebitna nedovoljena ravnanja
v verigi preskrbe s hrano.
– Varuh letno poroča vladi o primerih dobrih in slabih poslovnih praks v verigi preskrbe s hrano ter vladi predlaga sprejetje tistih ukrepov, ki pozitivno vplivajo
na verigo preskrbe s hrano, pri čemer upošteva varstvo
osebnih podatkov in varovanje poslovnih skrivnosti.
– Varuh svoje delo opravlja nepoklicno. Pri svojem
delu je neodvisen in samostojen ter ravna častno in
pošteno.
– Varuh deluje na sedežu ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki zagotavlja
materialna in finančna sredstva za njegovo delovanje.
Varuh je upravičen do nagrade za svoje opravljeno delo
in do povračila potnih stroškov v skladu z Uredbo o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe
s hrano (Uradni list RS, št. 50/14 in 21/18).
II. Prijava kandidata mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega mora
biti posebej razvidno izpolnjevanje najmanj deset let
delovnih izkušenj na področju pridelave, predelave, distribucije ali prodaje živil.
2. Izjavo, da ni član v organu upravljanja ali nadzora
gospodarske družbe, ki se ukvarja s pridelavo, predelavo, distribucijo ali prodajo hrane ter nima funkcije
v državnem organu, organu politične stranke ali organu
sindikata.
3. Izjavo, da ni pravnomočno obsojen.

4. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev
iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom
v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti
uradna dokazila.
5. Kandidat mora prijavi predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja delovanja varuha odnosov v verigi
preskrbe s hrano v mandatnem obdobju.
III. Natečajna komisija, ki jo imenuje minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje in kateri kandidati
so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za
imenovanje.
Varuha, na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter v soglasju z ministrom, pristojnim
za trgovino, po predhodnem posvetovanju z deležniki
v verigi preskrbe s hrano, imenuje Vlada Republike Slovenije za obdobje petih let.
IV. Pisno prijavo je potrebno poslati v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – za javni poziv za imenovanje
varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano« priporočeno
po pošti ali osebno na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od datuma objave javnega
poziva.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom. Vloga, poslana po elektronski pošti, šteje za
pravočasno, če jo do izteka roka prejme informacijski
sistem organa.
Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega poziva se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Katarina Hočevar, tel. 01/478-91-56.
V besedilu javnega poziva uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženske in moške.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ob-2936/18
Na podlagi 6. člena Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ter drugega
odstavka 11.a člena ter 12. člena Akta o ustanovitvi
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 72/10) objavljamo
javni poziv
za zbiranje predlogov za imenovanje članov
nadzornega sveta Javnega sklada
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti-02
Člane nadzornega sveta Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti imenuje vlada izmed
strokovnjakov s področja dela sklada, financ in pravnih
zadev, tako da so upoštevani enakomerna regionalna sestava nadzornega sveta, enotni slovenski kulturni
prostor in zastopanost različnih kulturni dejavnosti s področja dela sklada. Člani nadzornega sveta ne morejo
biti osebe, zaposlene na skladu in druge osebe, katerih
funkcija ali dejavnost je po zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vlada imenuje v nadzorni svet štiri svoje predstavnike. Preostale tri člane imenuje vlada na predlog Zveze
kulturnih društev Slovenije in drugih zvez ljubiteljskih
kulturnih društev. Zveze ljubiteljskih kulturnih društev
lahko vložijo svoje predloge najpozneje do petka, 12. 10.
2018, na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom za »Imenovanje v nadzorni svet«. Predlogi morajo
biti opremljeni z ustreznimi podatki o kandidatu (ime,
priimek, naslov, kratek življenjepis in opis dosedanjih
aktivnosti s poudarkom na področjih dejavnosti sklada)
in ustrezno utemeljeni. Pristojna uslužbenka za dajanje
informacij je mag. Marjeta Pečarič, pomočnica direktorja
(marjeta.pecaric@jskd.si).
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Št. 013-16/2010/100

Ob-2909/18

Na podlagi prvega odstavka 51.j člena Zakona
o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) svet
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu objavlja
javni poziv
kandidatom za člane pritožbene komisije in njihove
namestnike pri Nacionalni agenciji Republike
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
1. Naziv in sedež organa: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je zbiranje prijav za dva člana pritožbene komisije in
njuna namestnika.
3. Pogoji
Za člana pritožbene komisije in njegovega namestnika je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem
programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni
izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge
stopnje,
– ima opravljen pravniški državni izpit,
– ima vsaj deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj
pet let na sodišču.
4. Trajanje mandata: mandat članov ter njihovih
namestnikov traja štiri leta. Posamezni član oziroma
njegov namestnik je lahko ponovno imenovan, toda le
največ dvakrat zaporedoma.
5. Pristojnost pritožbene komisije: pritožbena komisija odloča o pritožbah zoper odločitve sveta agencije
v postopkih akreditacij in evalvacij.
6. Vsebina prijave
Prijava kandidata mora vsebovati:
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila
izobrazba pridobljena,
– izjavo kandidata o opravljenem pravniškem državnem izpitu z navedbo leta opravljanja izpita,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav
Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici z označbo
»za javni poziv kandidatom za člane pritožbene komisije
in njihove namestnike« na naslov: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu,
Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana, do 22. 10. 2018. Kot
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pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno po
pošti iz Slovenije do 22. 10. 2018.
Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na
naslov info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
Če kandidat posreduje prijavo v elektronski obliki,
se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi vročanje in
obveščanje v elektronski obliki.
8. Merila izbire
Pri izbiri kandidatov bodo upoštevana naslednja
merila:
1. izkušnje:
– izkušnje na področju visokega šolstva (sodelovanje pri pripravi oziroma tolmačenju predpisov s področja
visokega šolstva ipd.),
– delovne izkušnje in kakovost delovnih izkušenj
s področja vodenja in odločanja v pritožbenih postopkih,
– izkušnje z opravljanjem podobnih del;
2. znanje:
– poznavanje problematike področja (delovanje
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu, postopek akreditacije študijskih programov ipd.),
– poznavanje pravne ureditve področja (poznavanje visokošolske zakonodaje in predpisov o delovanju
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu),
– strokovna uveljavljenost na področju.
Merila izbire in metode ugotavljanja usposobljenosti
kandidatov so objavljena na spletnih straneh agencije
(www.nakvis.si).
9. Dodatne informacije
Dodatne informacije o javnem pozivu posreduje Barbara Zupančič Kočar, področna sekretarka/e-pošta: barbara.zupancickocar@nakvis.si, tel. +386/1/400-57-76.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
10. Obvestilo o imenovanju: kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja.
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu
Št. 303-27/2018

Ob-2915/18
Povabilo

k predložitvi vlog za sofinanciranje
operacij prednostne naložbe 6.3
z mehanizmom CTN
v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske
politike za obdobje 2014–2020«, 6. prednostne osi
»Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«,
tematskega cilja »Ohranjanje in varstvo okolja ter
spodbujanje učinkovite rabe virov«, prednostne
naložbe 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega
okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo
degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih
poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti
zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«,
Specifični cilj 1: »Učinkovita raba prostora na urbanih
območjih«
1. Splošne informacije
Posredniški organ (PO) za izvedbo 1. faze izbora
operacij za sofinanciranje v okviru izvajanja prednostne
naložbe (PN) 6.3 mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) je:
Naziv: Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS)

Stran

2014 /

Št.

64 / 28. 9. 2018

Naslov: Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, Strokovna
služba ZMOS
Zastopnik: Matej Arčon, predsednik
Spletna stran: www.zmos.si
Spletna stran CTN: www.zmos.si/index.php/ctn
E-mail: zmos@koper.si
Telefon: 05/66-46-231
Dokumentacija povabila ter druge informacije v zvezi z izvajanjem mehanizma CTN v okviru prednostne
naložbe PN 6.3 so dostopni na spletni strani ZMOS.
Dokumentacijo povabila sestavljajo:
– Povabilo;
– Obrazec 1: Osnovni podatki o upravičencu (upravičencih) in operaciji;
– Obrazec 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev;
– Obrazec 3: Usklajenost operacije s TUS in IN
TUS;
– Obrazec 4a: Obrazec za operacijo, ki obsega en
projekt;
– Obrazec 4b: Obrazec za operacijo, ki obsega en
program;
– Obrazec 5a: Krovni obrazec za operacijo, ki obsega skupino projektov (in program);
– Obrazec 5b: Obrazec za projekt znotraj operacije;
– Obrazec 5c: Obrazec za program znotraj operacije;
– Obrazec 6: Izjava o točnosti podatkov v vlogi;
– Obrazec 7: Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi –
kontrolnik;
– Obrazec 8: Oprema ovojnice za vlogo;
– Priloga A: »Metodologija za izračun indikativne
alokacije sredstev za uporabo mehanizma CTN« – neuradno prečiščeno besedilo.
ZMOS v vlogi PO za izbor operacij v okviru izvedbe
1. faze postopka neposredne potrditve operacij z mehanizmom CTN, skladno z 10.a členom »Uredbe o porabi
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe
za rast in delovna mesta« in »Navodili organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb
v programskem obdobju 2014–2020«, objavlja povabilo
k oddaji vlog. V okviru pregleda PO ZMOS razvrsti vloge za operacije na podlagi meril za izbor operacij glede
na prispevek posamezne vloge za operacijo k ciljem iz
posamezne trajnostne urbane strategije ter k ciljem in
kazalnikom iz operativnega programa in pripravi seznam
izbranih operacij. O tem obvesti mestne občine in posredniški organ, pristojen za izvajanje celostnih teritorialnih
naložb za PN 6.3.
S tem se zaključi 1. faza neposredne potrditve operacij PN 6.3 z mehanizmom CTN. V 2. fazi PO Ministrstvo za okolje in prostor (PO MOP) preverja postopke
izbora operacij in ustreznost vlog ter pripravi vlogo za
odločitev o podpori, ki jo potrdi OU, kot je opredeljeno
v »Navodilih organa upravljanja za izvajanje mehanizma
celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju
2014–2020«.
2. Pravne podlage
Pravne podlage tega povabila so:
– 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 in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006;
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– 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;
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001.3.0, s spremembami iz izvedbenega
sklepa Evropske komisije z dne 15. 2. 2018;
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 2. sprememba,
3.2, potrjena s strani Evropske komisije 6. 12. 2017,
v nadaljevanju: OP;
– Smernice za države članice o celostnem trajnostnem urbanem razvoju (7. člen Uredbe o ESRR),
EGESIF_15-0010-01, z dne 18. maja 2015 in EGESIF_15-0010-02, z dne 20. aprila 2016;
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in
13/18 – ZJF-H);
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 91/15 in 14/18);
– 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 – popr.,
15/17 in 69/17);
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 51/17);
– 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), v nadaljevanju UEM;
– Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14,
57/15 in 26/17);
– Merila za izbor operacij v okviru Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za
obdobje 2014–2020, 2. sprememba, maj 2018;
– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020, verzija 1.09, junij 2018;
– Navodilo organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in
delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020,
verzija 2.0, marec 2018;
– Navodilo organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, verzija 1.06, julij 2018;
– Navodilo organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013,
verzija 3.0, marec 2018;
– Navodilo organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike
za programsko obdobje 2014–2020, verzija 1.1, marec
2018;
– Navodila organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.2, junij 2018;
– Vsebinska izhodišča za upravičence mehanizma
CTN za pripravo operacij Prednostne naložbe 6.3, verzija 1.01, maj 2018
ter ostali veljavni predpisi in navodila organa upravljanja v Republiki Sloveniji, objavljeni na spletnem naslovu www.eu-skladi.si ter posredniškega organa Mini-
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strstvo za okolje in prostor, objavljeni na spletnem naslovu www.mop.gov.si, kakor tudi druga veljavna zakonodaja in izvedbene uredbe EU na področju predmeta tega
povabila. Navedene pravne podlage z vsemi poznejšimi
spremembami morajo vlagatelji upoštevati pri pripravi
vloge in kasnejšem izvajanju operacije.
3. Predmet in namen povabila
Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k realizaciji ukrepov za izboljšanje urbanega
okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in
spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa oziroma k realizaciji Specifičnega cilja 1 PN 6.3 – Učinkovita raba
prostora na urbanih območjih.
Operacije se bodo izvajale na področju celovite
urbane prenove z ukrepi za reaktivacijo degradiranih in
prostih zemljišč v mestih, revitalizacijo mestnih središč,
zagotavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih
mest ter socialno vključenost. Poudarek je na celovitem pristopu pri načrtovanju in izvajanju naložb, ki na
izbranem območju smiselno povezujejo in rešujejo več
vprašanj hkrati.
Z namenom učinkovitejše rabe prostora v urbanih
območjih se v okviru PN 6.3 spodbuja izkoriščanje notranjih potencialov mestnih območij, kjer urbana prenova
spodbuja predvsem reaktivacijo prostih in slabo izkoriščenih površin znotraj mest.
Temeljna cilja povabila sta:
– učinkovita raba prostora znotraj mest in mestnih
območij z reaktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih
površin in stavb; in
– izboljšanje kakovosti javnih površin.
Pričakovani rezultat izvedenih ukrepov v okviru
PN 6.3 in Specifičnega cilja 1 so revitalizirane površine
v mestih.
Operacija pomeni projekt ali skupino projektov ter
potencialno program(i), ki prispevajo k ciljem prednostne
naložbe.
Po tem povabilu se lahko investicijski projekt in njegov vsebinski del, tj. program, ki se bo izvajal v revitalizirani zgradbi ali območju, prijavita kot dve samostojni
operaciji ali združeno kot operacija, ki obsega projekt ali
skupino projektov in program. Če se program prijavlja
kot operacija, mora biti vezan na operacijo, ki zajema
investicijski/e projekt/e. Prijava in izvedba zgolj programa ni možna brez prijave in izvedbe investicijskega
projekta. Program se lahko glede na njegovo naravo
izvaja pred, med ali po investicijskem projektu.
Operacije morajo prispevati k realizaciji Specifičnega cilja 1: Učinkovita raba prostora na urbanem območju, in sicer morajo prispevati k doseganju kazalnikov
učinka v tem specifičnem cilju (glej poglavje 9).
4. Upravičenci
Upravičenci do nepovratnih sredstev po tem javnem povabilu so mestne občine, ki imajo na občinskem
oziroma mestnem svetu sprejeto trajnostno urbano strategijo (TUS) in sprejet izvedbeni načrt TUS (IN TUS).
V primeru operacij, ki prispevajo h kazalniku učinka CO40 – Sanirane stanovanjske površine na urbanih
območjih, ki izraža količino prenovljenih ali na novo
zgrajenih stanovanj, so upravičenci lahko tudi javni stanovanjski skladi v 100 % občinski lasti in neprofitne
stanovanjske organizacije, ustanovljene v skladu s stanovanjskim zakonom, v 100 % občinski lasti, ki izvajajo
stanovanjsko politiko mestne občine.
Operacijo lahko izvaja več upravičencev, če to zahteva narava operacije (vsebinski sklopi in aktivnosti so
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povezani v celoto). Za operacijo kot skupino projektov
se smiselno uporablja definicija projekta.1
5. Upravičeni nameni
Upravičeni ukrepi za doseganje namena operacij
v okviru PN 6.3 po tem povabilu so naslednji:
1. aktivnosti za izvajanje posegov fizične prenove
urbanih območij, ki med drugim lahko vključujejo rekonstrukcijo, vzdrževanje, rušitev in gradnjo stavb in drugih
gradbeno inženirskih objektov, ureditev fizične okolice
stavb, nakup nepremičnin in zemljišč (če je to upravičeno in potrebno za izvedbo projekta),2 oblikovanje novih
in ohranjanje obstoječih javnih prostorov, vključno z zelenimi površinami;
2. podpora izvajanju projektov fizične prenove površin in stavb, kot je priprava urbanističnih rešitev, priprava
projektne dokumentacije in drugih potrebnih dokumentov za izvedbo projektov;
3. podporne dejavnosti za pripravo in izvajanje projektov celovite urbane prenove, kot so vključevanje širše
javnosti preko kampanj za ozaveščanje in informiranje,
vzpostavitev in delovanje projektih pisarn namenjenih
prenovi urbanih območij ter podpora lokalnim iniciativam;
4. ukrepi, ki bodo od začetka projekta podpirali aktivnosti za gospodarsko in socialno oživitev mestnih območij ter ustvarjanje novih kreativnih in poslovnih jeder
na prej opuščenih območjih;
5. ostale operacije na področju zagotavljanja trajnostnega urbanega razvoja, ki so skladne s pogoji in merili
za izbor operacij v okviru OP in ki prispevajo k realizaciji
specifičnih ciljev PN 6.3 ter h kazalnikom učinkov in rezultatov OP, oziroma ostale operacije (programi), ki jih
izvajajo upravičenci, v kolikor le-te dodatno prispevajo
k oživitvi urbanega območja ter smiselno dopolnjujejo
investicijski projekt trajnostnega urbanega razvoja.
Operacije se morajo izvajati na nerevitaliziranih površinah v mestih iz popisa nerevitaliziranih območij3 in
na območjih CTN, ki so opredeljena v TUS mestnih
občin v RS.
6. Razpoložljiva sredstva, višina sofinanciranja in
obdobje za porabo sredstev
6.1. Razpoložljiva sredstva in mejne vrednosti operacij
Sofinanciranje ukrepov, ki bodo podprti z mehanizmom CTN, delno financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika
Slovenija (RS).
1
Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki
izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je
mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena
merila. Projekt ima vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno
z datumom začetka in konca (2(37) člen UEM).
2
V skladu z »Navodili organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020«.
3
Popis nerevitaliziranih območij temelji na podlagi Naloge z naslovom Merila in kriteriji za določitev degradiranih
urbanih območij (DUO2), ki jo je po naročilu MOP izdelala
Fakulteta za arhitekturo. Naloga se osredotoča na območja,
ki se nahajajo znotraj urbanih središč, kjer bi se lahko s sanacijskimi ukrepi zagotavljala racionalnejša raba, trajnostni
razvoj in boljša učinkovitost prostora. Na podlagi meril in
kriterijev se izdela popis nerevitaliziranih območij.
Nerevitalizirana območja, kot jih definira Naloga
DUO2, so DUO območja (degradirana iz funkcionalnega
in fizičnega kriterija) in območja s sumom socialne in/ali
okoljske degradacije.
V okviru te prednostne naložbe OP bodo EU sredstva
namenjena izključno operacijam, ki se bodo izvajale na nerevitaliziranih območjih iz tega popisa, ki so prepoznana kot
DUO območja ali območja s sumom socialne in/ali okoljske
degradacije.
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Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev
evropske kohezijske politike (EKP) za sofinanciranje
operacij po tem povabilu je:
Razpoložljiva nepovratna sredstva EKP (v EUR)
1. Razpoložljiva nepovratna sredstva – skupaj
1.1 sredstva ESRR (80 %)
1.2 sredstva proračuna RS (20 %)

Pri vseh operacijah morajo biti sredstva za plačilo
neupravičenih stroškov, morebitnih stroškov primanjkljaja (neto prihodkov) in morebitnih ostalih stroškov, ki ne
bodo financirani s strani sredstev EKP, zagotovljena iz
lastnih in/ali drugih virov.
Najmanj 90 % razpoložljivih nepovratnih sredstev bo
namenjenih za podporo večjim operacijam, katerih investicijska vrednost presega 1.000.000,00 EUR. Preostali
delež bo namenjen financiranju operacij, katerih investicijska vrednost je nižja od 1.000.000,00 EUR, pri čemer
je najnižja možna vrednost operacije 250.000,00 EUR.
Operacije, ki ne bodo dosegale mejne investicijske vrednosti 250.000,00 EUR, niso upravičene do sofinanciranja. Vse vrednosti so mišljene kot bruto vrednosti (z
vključenimi vsemi dajatvami in prispevki).
6.2. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja znaša do 80 % upravičenih
stroškov. Osnova za izračun višine sofinanciranja je
v primeru prihodkov na operaciji enaka vsem upravičenim stroškom, zmanjšanim za identificirane prihodke
v višini finančne vrzeli.
Preostale upravičene stroške v višini najmanj 20 %
upravičenih stroškov in neupravičene stroške zagotavlja
upravičenec z lastnimi in/ali drugimi sredstvi.
6.3. Obdobje za porabo sredstev
Stroški in izdatki upravičenca so upravičeni, če so
nastali in so plačani v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12.
2023 in znotraj obdobja upravičenosti, določenega s Pogodbo o sofinanciranju oziroma odločitvijo o podpori.
Operacije se lahko začnejo pred predložitvijo vloge na to povabilo. Operacije, ki so že zaključene4 pred predložitvijo vloge na to povabilo, niso upravičene do sofinanciranja.
7. Obdobje upravičenosti in upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti operacije je:
– znotraj obdobja za porabo sredstev,
– po datumu sklepa o potrditvi DIIP,
– v skladu s terminskim načrtom v investicijski dokumentaciji in posledično v Pogodbi o sofinanciranju.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni
za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena;
za blago, ki je bilo dobavljeno; oziroma za storitve, ki so
bile izvedene;
– so nastali v skladu z načelom skrbnosti dobrega
gospodarja;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti.
4
Operacija je zaključena, ko je fizično zaključena ali
popolnoma izvedena in je upravičenec izvršil vsa izplačila
za sofinanciranje operacije iz svojega proračuna.

Kohezijska regija
Vzhodna Slovenija
28.680.681,16 EUR
22.944.544,93 EUR
5.736.136,23 EUR

Kohezijska regija
Zahodna Slovenija
8.352.907,16 EUR
6.682.325,73 EUR
1.670.581,43 EUR

Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že
bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno.
V okviru upravičenih ukrepov so upravičeni stroški, kot jih opredeljujejo »Navodila organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020«:
– investicije v opredmetena osnovna sredstva: nakup in gradnja nepremičnin, nakup zemljišč, napeljave,
stroji, oprema, pohištvo ter v neopredmetena sredstva
ali stroške uporabe osnovnih sredstev (stroški amortizacije);
– stroški plač in povračila stroškov v zvezi z delom;
– posredni stroški;
– stroški informiranja in komuniciranja;
– davek na dodano vrednost;
– stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Omejitve pri upravičenih stroških so naslednje:
– DDV je upravičen strošek le v primeru, da upravičenec nima pravice do odbitka DDV, razen če sredstva
kohezijske politike za upravičenca predstavljajo državno
pomoč; obračunani DDV ni upravičen strošek tudi, če
upravičenec ne uveljavi pravice do odbitka DDV;
– strošek urejanja komunalne infrastrukture je upravičen izključno na območju izvajanja operacije, z dodatno omejitvijo pri operacijah, kjer bodo na urbanih območjih zgrajene ali prenovljene javne ali poslovne stavbe
(kazalnik CO39) ali sanirane stanovanjske površine (kazalnik CO40), kjer ta strošek ne more biti prevladujoči
glede na celotne stroške operacije;
– stroški plač za zaposlene, ki opravljajo dela in naloge pri neposrednem proračunskem uporabniku, povezane z vodenjem in administracijo operacij, so omejeni
na največ 3 % celotne vrednosti upravičenih stroškov
(velja le za stroške dela administrativne podpore za izvajanje vloge upravičenca in se ne nanaša na vsebinske
zaposlitve v okviru operacij);
– v pristojnosti PO in OU je, da pri vsebinskem
pregledu vloge presodi, ali je višina stroškov ustrezna
ali ne, oziroma ali je z navedenimi stroški možno doseči izvedbo operacije in doseganje ciljev operacije, pri
čemer se lahko preverja tudi kombinacija stroškov za
delo in zunanjih storitev, ki se vežejo na isto vsebinsko
aktivnost operacije;
– v primeru, ko se pri sklepanju izvajalskih pogodb
ne uporabljajo določila gradbenih pogodb FIDIC oziroma
v primeru klasičnih gradbenih pogodb, nepredvidena in
dodatna dela niso upravičen strošek.
Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije.
8. Pogoji za izbor operacij
8.1. Splošni pogoji in zahteve
Splošni pogoji za ugotavljanje upravičenosti operacij so naslednji:
– usklajenost operacije s cilji OP,
– prispevek operacije k doseganju rezultatov in,
kjer je to relevantno, kazalnikov učinka Specifičnega
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cilja 1 v okviru PN 6.3; program, prijavljen kot samostojna operacija ali kot del operacije, ki obsega projekt ali
skupino projektov, podpira rezultate in kazalnike učinka
investicijskih projektov, na katere je vezan,
– opredeljenost operacije v okviru obdobja upravičenosti.
Predmet operacije mora biti skladen s predmetom
tega povabila. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev
mora biti predložena v skladu z zahtevami tega povabila.
V primeru, da le del operacije ni skladen s predmetom tega povabila, morajo biti stroški neskladnega dela
operacije opredeljeni kot neupravičeni.
Po prejemu sklepa o sofinanciranju operacije mora
upravičenec upoštevati »Navodila organa upravljanja
na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2014–2020«.
8.2. Posebni pogoji
Pogoji za operacije, ki se sofinancirajo v okviru
PN 6.3, so:
1. operacije so zastavljene skladno s cilji, opredeljenimi v TUS mest in skladno z IN TUS (četudi uvrstitev
operacije, ki je predmet vloge, na seznam projektov v IN
TUS ni pogoj za njeno sofinanciranje s sredstvi CTN),
kakor tudi cilji te PN;
2. operacije se izvajajo na območjih CTN (mestna naselja in naselja mestnih območij – SURS, 2013)
v 11 mestnih občinah;
3. operacije se izvajajo na nerevitaliziranih območjih, ki izhajajo iz popisa nerevitaliziranih območij;5
4. operacije upoštevajo načelo notranjega razvoja
urbanih območij s tem, da se izvajajo na nerevitaliziranih
površinah znotraj mest, dajejo prednost prenovi pred
novogradnjo, ali se usmerjajo na uporabo objektov kulturne dediščine;
5. pripravljenost operacije – operacija mora biti
izvedljiva v obdobju trajanja finančne perspektive
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2014–2020, za kar prijavitelj predloži najmanj Dokument
identifikacije investicijskega projekta (DIIP), izdelanega
v skladu z določbami UEM in, če je potrebno, novelacijo
investicijskega dokumenta6 (lahko pa tudi predinvesticijsko zasnovo ali investicijski program, če sta že izdelana
oziroma novelacijo teh dokumentov), in podrobnejši terminski načrt izvedbe operacije;
6. programi, katerih namen je zagotavljanje vsebin in
dejavnosti v okviru urbane prenove, so upravičeni do sofinanciranja le v primeru neposredne navezave na investicijske projekte, ki vključujejo fizične prenove nerevitaliziranih območij in predstavljajo (1) oživljanje območja z vidika dodajanja vsebin fizično prenovljenim območjem in
(2) izvajanje aktivnosti na območju prijavljene operacije;
7. za operacije, ki vključujejo posege v okolje po
merilih Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na okolje, se obvezno upoštevajo zahteve glede presoje vplivov na okolje, ne glede na
to, ali je za objekt že bilo izdano gradbeno dovoljenje.
Pristojni okoljski organ mora izvesti okoljsko preveritev
oziroma predhodni postopek v skladu z določili uredbe,
in sicer pred potrditvijo vloge (prijavitelja) za operacijo
na PO MOP (v 2. fazi);
8. prijavljene operacije morajo imeti načrtovana
sredstva v NRP oziroma v finančnem načrtu. Ob oddaji
vloge je potrebno priložiti NRP oziroma finančni načrt,
v katerega je uvrščena operacija.
8.3. Priporočilo o uporabi standarda FIDIC
Za operacije, ki vključujejo gradnjo objektov, se pri
pripravi razpisne dokumentacije za javno naročilo in
sklenitve izvajalske pogodbe priporoča uporaba določil
gradbenih pogodb FIDIC. Pri investicijah, ki se izvajajo
po klasičnih gradbenih pogodbah, se med upravičene
stroške ne štejejo morebitni stroški dodatnih in nepredvidenih del. Natančnejša pravila glede izvajanja gradbenih
pogodb bodo opredeljena v pogodbi o sofinanciranju
med upravičencem in PO MOP.

9. Kazalniki učinka v PN 6.3
ID
Kazalnik
CO37 Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani
razvoj
CO38 Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih
CO39 Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih
CO40 Sanirane stanovanjske površine na urbanih območjih

Merska enota Ciljna vrednost
osebe
700.000
m2
200.000
m2
20.000
stanovanjske 200
enote

Posamezna operacija mora prispevati k realizaciji
vsaj enega kazalnika učinka od CO38 do CO40 v okviru
Specifičnega cilja 1 za PN 6.3. Posamezna operacija
lahko prispeva tudi k več kazalnikom učinka te PN.
V okviru Specifičnega cilj 1: »Učinkovita raba prostora na urbanih območjih« v PN 6.3 je potrebno doseči
naslednji kazalnik rezultata:
Kazalnik

Merska enota Izhodiščna
vrednost
6.9 Površina nerevitaliziranih površin v mestih,
ha
3.222,00
ki izvajajo TUS

Izhodiščno
leto
2016

Ciljna vrednost
(za leto 2023)
3.186,00
(- 36 glede na leto 2016)

Glej opombo št. 3.
V tem primeru se pred oddajo vloge za odločitev o podpori na posredniški organ obvezno izdela višji nivo investicijske
dokumentacije v skladu z UEM.
5
6
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10. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje
za upravičenost do sofinanciranja, se bodo nadalje presojale na podlagi meril za ocenjevanje. Merila za ocenjevanje oziroma izbor operacij temeljijo na naslednjih
dokumentih:
– »Merila za izbor operacij v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike za
obdobje 2014–2020«;
– »Vsebinska izhodišča za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij Prednostne naložbe 6.3«.
Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z javnim povabilom bo ocenila Strokovna komisija
ZMOS za izvedbo CTN.
Merila za izbor operacij v okviru tega povabila so
razvrščena v sklop A in sklop B. V okviru posameznega
sklopa so na podlagi »Meril za izbor operacij v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020« določena merila za
ocenjevanje operacij.
Operacije se točkujejo glede na prispevek posamezne operacije k merilu. Operacija lahko prispeva
k enemu ali več merilom. Dosežene točke po merilih
znotraj posameznega sklopa se seštevajo. Prav tako se
sešteje skupno število doseženih točk po obeh sklopih.
Seštevek točk za operacijo znotraj sklopov in skupni
seštevek po obeh sklopih sta podlaga za ugotavljanje
doseženega spodnjega praga potrebnih točk ter podlaga
za razvrstitev operacije na seznam operacij za sofinanciranje. Razvrstitev operacij posamezne mestne občine
se upošteva znotraj indikativne alokacije sredstev po
mestnih občinah.
Če vloga zajema program kot samostojno operacijo, se za točkovanje v sklopu A upošteva prispevek
investicijskega projekta (investicijskih projektov), na
katerega (katere) se program kot samostojna operacija
navezuje, h kazalnikom od CO38 do CO40; za točkovanje v sklopu B pa se upošteva njun skupni prispevek
k merilom za dodatno skladnost z nameni specifičnega
cilja 1.
Skop A: Merila za prispevek operacije k izboljšanju
kakovosti mestnega okolja (revitalizirane površine) ter
s tem povečanja kakovosti življenja v mestih
V okviru operacije bo dosežen naslednji obseg:
A.1 ustvarjenega ali saniranega odprtega javnega
prostora na urbanih območjih (kazalnik CO38):
– več kot 5.000 m2
5 točk;
– od vključno 1.000 do 5.000 m2
3 točke;
– manj od 1.000 m2
1 točka;
A.2. zgrajenih ali prenovljenih javnih in poslovnih
stavb na urbanih območjih (kazalnik CO39):
– več kot 2.000 m2
5 točk;
– od vključno 500 do 2.000 m2
3 točke;
– manj od 500 m2
1 točka;
A.3. v okviru operacije bo doseženo število saniranih ali novozgrajenih7 stanovanjskih enot na urbanih
območjih (kazalnik CO40):
– več kot 25 stanovanjskih enot
5 točk;
– od vključno 5 do 25 stanovanjskih enot 3 točke;
– manj kot 5 stanovanjskih enot
1 točka.

7
Četudi novozgrajenih stanovanj ni v nazivu kazalniku CO40, je podlaga za novozgrajena stanovanja podana
v razlagi k temu kazalniku v OP: »**** Kazalnik izraža
količino prenovljenih ali na novo zgrajenih stanovanj v stanovanjskih soseskah, ki so rezultat urbane prenove. Ciljna
vrednost je bila izračunana na podlagi razpoložljivega obsega sredstev.«

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Sklop B: Merila za dodatno skladnost z
specifičnega cilja v okviru PN:
B.1. Operacija vključuje vzpostavljanje
pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest
na območjih reaktiviranih površin
B.2. Operacija prispeva k več kazalnikom
učinka od CO38 do CO40
B.3. Operacija prispeva k izboljšanju
energetske učinkovitosti javnih stavb ali stanovanj v javni lasti
B.4. Operacija zajema ukrepe s področja
trajnostne mobilnosti
B.5. Operacija spodbuja revitalizacijo
z razvojem rekreativnih površin
B.6. Operacija vključuje izvajanje oživljanja nerevitaliziranih območij preko vsebin in
aktivnosti na območju prijavljene operacije
(program)
B.7. Operacija predvideva vključevanje
ciljnih skupin in deležnikov v izvajanje aktivnosti
B.8. Operacija je namenjena izboljšanju
položaja ranljivih skupin

nameni

1 točka;
1 točka;
1 točka;
1 točka;
1 točka;

1 točka;
1 točka;
1 točka.

Spodnja meja točk (skupni seštevek po obeh sklopih), ki jih mora vsaka posamezna operacija doseči glede na predpisana merila, je 3 točke, pri čemer morata
biti vsaj 1 točka iz sklopa A in 1 točka iz sklopa B.
Doseganje meril oziroma njihovo preseganje pomeni višjo uvrstitev operacije na seznamu izbranih operacij.
V primeru doseganja istega števila točk predlaganih
operacij, bodo izbrane tiste operacije, ki v večji meri
dosegajo kazalnik učinka.
Sredstva se dodeljujejo operacijam glede na uvrstitev na seznamu znotraj indikativne alokacije sredstev
po mestnih občinah, viru sofinanciranja in PN. Posameznemu upravičencu se dodelijo sredstva v skladu z indikativno alokacijo sredstev, ki ne more biti presežena.
Pogojna razvrstitev vlog na seznam izbranih operacij v povezavi s kazalnikom CO40
V okviru mehanizma CTN je potrebno v obdobju
upravičenosti doseči vse kazalnike iz poglavja 9 tega
Povabila. Po prvem Povabilu za PN 6.3 (303-19/2017)
je bilo ugotovljeno, da je potrebno v največji meri spodbuditi doseganje kazalnika CO40.
Zato bodo operacije, ki bodo predložene na to Povabilo in ne bodo prispevale k doseganju kazalnika
CO40, razvrščene na seznam izbranih operacij samo
v primeru, če bo na nivoju PN 6.3 s predloženimi vlogami doseženo 85 % ciljne vrednosti kazalnika CO40 iz
OP, pri čemer se upošteva operacije, za katere je bila že
potrjena skladnost med 1. in 2. fazo po prvem Povabilu,
in vloge predložene po tem Povabilu.
11. Rok za oddajo in navodila za predložitev vloge
Rok za oddajo vlog za izbor operacij po tem povabilu je 29. 10. 2018. Prepozno prispele vloge bodo
zavržene. V primeru nepopolnih vlog bodo vlagatelji pozvani k dopolnitvi vloge v roku 5 delovnih dni. V kolikor
vlagatelj ne predloži zahtevanih dopolnitev v tem roku,
se vloga zavrže.
Vloga za operacijo se izpolni smiselno z vpisom
zahtevanih podatkov, pri čemer se vnašajo podatki iz
najvišjega investicijskega dokumenta. Usklajenost NRP
z investicijsko dokumentacijo do oddaje vloge na to
povabilo ni zahtevana. V obrazcih 4a, 4b, 5a, 5b in 5c
se podatki vpisujejo samo v polja, označena z rumeno
barvo. Vloga mora biti žigosana in podpisana s strani
zakonitega zastopnika vlagatelja ali osebe, ki ima pisno
pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis
vloge.
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Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi so:
1. izpolnjen Obrazec 1: Osnovni podatki o upravičencu (upravičencih) in operaciji;
2. izpolnjen Obrazec 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev;
3. izpolnjen Obrazec 3: Usklajenost operacije
s TUS in IN TUS;
4. izpolnjen Obrazec 4a: Obrazec za operacijo, ki
obsega en projekt ali
izpolnjen Obrazec 4b: Obrazec za operacijo, ki obsega en program ali
izpolnjen Obrazec 5a: Krovni obrazec za operacijo,
ki obsega skupino projektov (in program) in
izpolnjen Obrazec 5b: Obrazec za projekt znotraj
operacije in (če je aktualno)
izpolnjen Obrazec 5c: Obrazec za program znotraj
operacije;
5. izpolnjen Obrazec 6: Izjava o točnosti podatkov
v vlogi;
6. dokazilo, da se operacija izvaja na območju CTN
(grafični prikaz – območje CTN z jasno označenim območjem izvajanja operacije znotraj le-tega);
7. dokazilo, da se operacija izvaja na nerevitaliziranem območju, ki izhaja iz Popisa nerevitaliziranih območij (grafični prikaz – jasno označeno območje izvajanja
operacije znotraj le-tega);
8. izdelan DIIP v skladu z določbami UEM in, če je
potrebno, novelacijo investicijskega dokumenta (lahko
pa tudi predinvesticijsko zasnovo ali investicijski program, če sta že izdelana oziroma novelacijo teh dokumentov), iz katerega je razvidna izvedljivost operacije
v obdobju trajanja finančne perspektive 2014–2020 in
prispevek k doseganju kazalnikov iz poglavja 9 tega
Povabila;
9. terminski načrt izvedbe operacije, iz katerega je
razvidno trajanje ključnih aktivnosti projekta, še posebej
v zvezi z izdelavo investicijske dokumentacije, projektne
dokumentacije, razpisne dokumentacije za javna naročila (JN), izvedbo JN, izvedbo presoje vplivov na okolje,
pridobitvijo soglasja za izvedbo (gradbenega dovoljenja), izvedbo gradnje, pridobitvijo uporabnega dovoljenja in zaključkom projekta; terminski načrt se predloži
v obliki dopisa oziroma priloge k vlogi;
10. dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo
operacije (podpisano kopijo relevantnih delov veljavnega Odloka o proračunu MO in NRP, v katerega je
uvrščena operacija/projekt, ki je predmet vloge, za načrtovano obdobje izvajanja operacije; v primeru JSS in
neprofitnih stanovanjskih organizacij je to npr. potrjeni
letni program dela, finančni načrt ipd.);
11. izpolnjen Obrazec 7: Obvezne priloge k vlogi
v 1. fazi – kontrolnik.
Vloga naj bo sestavljena iz enega natisnjenega
originala in ene kopije celotne vloge (s prilogami) v elektronski obliki8 (na USB ključku). Vlogo se predloži v zaprti in zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – vloga,
303-27/2018« (Obrazec 8). Vlogo se pošlje na Strokovno službo ZMOS, na naslov Verdijeva ulica 10, 6000
Koper.
Dokumentacijo
povabila
lahko
upravičenci pridobijo na spletni strani ZMOS na naslovu www.
zmos.si/index.php/ctn. Vprašanja glede prijave na javno povabilo lahko upravičenci pošljejo na elektronski

8
Poleg predložitve skeniranih podpisanih kopij vlagateljem priporočamo, da na USB ključek vključijo tudi dokumente v odprti Word ali Excel obliki, kar pospeši postopek
pregledovanja vlog.
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naslov zmos@koper.si do 12. 10. 2018. Odgovori bodo
objavljeni na spletni strani ZMOS najpozneje do 17. 10.
2018.
Vlagatelji bodo o končnem izboru operacij po potrditvi seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS
obveščeni pisno in preko elektronske pošte ter z objavo
izbranih operacij na spletni strani ZMOS.
12. Priloge k povabilu
Obrazec 1: Osnovni podatki o upravičencu (upravičencih) in operaciji;
Obrazec 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev;
Obrazec 3: Usklajenost operacije s TUS in IN TUS;
Obrazec 4a: Obrazec za operacijo, ki obsega en
projekt;
Obrazec 4b: Obrazec za operacijo, ki obsega en
program;
Obrazec 5a: Krovni obrazec za operacijo, ki obsega
skupino projektov (in program);
Obrazec 5b: Obrazec za projekt znotraj operacije;
Obrazec 5c: Obrazec za program znotraj operacije;
Obrazec 6: Izjava o točnosti podatkov v vlogi;
Obrazec 7: Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi – kontrolnik;
Obrazec 8: Oprema ovojnice za vlogo;
Priloga A: »Metodologija za izračun indikativne alokacije sredstev za uporabo mehanizma CTN« – neuradno prečiščeno besedilo.
Združenje mestnih občin Slovenije
Št. 60404-5/2018-2

Ob-2901/18

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet, d.o.o.
vabi k nakupu premičnin: osnovno sredstvo (tovorni
vagoni).
Vrsta posla: odprodaja osnovnega sredstva.
Lokacija:
– sklop 1; iz lokacij Ljubljana Zalog – ranžirna, Maribor – Studenci, Celje – tovorna
– sklop 2; iz lokacij Ljubljana Zalog – ranžirna, Maribor – Studenci
– sklop 3; iz lokacije Ljubljana Zalog – ranžirna, Ljubljana Zalog, Celje – tovorna, Maribor – Studenci, Breg,
Brestanica, Nova Gorica, Postojna, Sežana
– sklop 4; iz lokacij Maribor – Tezno, Ljubljana Zalog – ranžirna, Celje – tovorna
– sklop 5; iz lokacije Celje – tovorna
– sklop 6; iz lokacije Celje – tovorna
– sklop 7; iz lokacije Ljubljana Zalog – ranžirna,
Ljubljana – Zalog, Celje – tovorna, Maribor – Tezno,
Maribor – Studenci
– sklop 8; iz lokacije Brežice in Ljubljana – Zalog.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1; 5 tovornih vagonov serije Hbills-z (seznam vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe)
– sklop 2; 4 tovorni vagoni serije Hirrs-z (seznam
vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe)
– sklop 3; 51 tovornih vagonov serije Habis-z (seznam vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe)
– sklop 4; 14 tovornih vagonov serije Laags-z (seznam vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe)
– sklop 5; 13 tovornih vagonov serije Taehm-s (seznam vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe)
– sklop 6; 2 tovorna vagona serije Tbikks-z (seznam vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe)
– sklop 7; 52 tovornih vagonov serije Sgs-z (seznam vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe)
– sklop 8; 2 tovorna vagona serije Rgs-z (seznam
vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe).

Stran

2020 /

Št.

64 / 28. 9. 2018

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Ocenjena vrednost predmeta prodaje in izhodiščna
cena znaša za:
– za sklop 1; 33.750,00 EUR brez DDV
– za sklop 2; 63.670,00 EUR brez DDV
– za sklop 3; 428.910,00 EUR brez DDV
– za sklop 4; 199.770,00 EUR brez DDV
– za sklop 5; 119.210,00 EUR brez DDV
– za sklop 6; 11.780,00 EUR brez DDV
– za sklop 7; 385.250,00 EUR brez DDV
– za sklop 8; 13.710,00 EUR brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša:
1.256.050,00 EUR brez DDV oziroma 1.532.381,00 EUR
z DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 18. 10. 2018
ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).
Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi
dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo dosegljivo od 28. 9. 2018 na spletni povezavi: http://www.
slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi/prodaja-neuporabnega-materiala.
SŽ – Tovorni promet, d.o.o.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-19/2018/3(1324-03)

Ob-2908/18

V register političnih strank se vpiše politična stranka
Stranka Aleksandra Kamenika, s kratico imena SAK in
s sedežem v Mariboru, Prisojna ulica 17. Znak stranke
je kratica SAK v pravokotnem polju z okvirjem. Iz črke
S izhaja narisano srce, kar ponazarja srce za Slovenijo,
črki S in A se ne stikata, črki A in K pa povezuje 6 kratkih
črt, ki ponazarjajo podobo Triglava kot simbol Slovenije. Znak meri v širino 8,9 cm in v višino 4,2 cm. Napis
SAK je rumene barve (HEX: #EFFE4B) in oranžno-zlate
barve (HEX: #F7B500) v tipografiji Footlight MT Light.
Črke so zasenčene-senca črk (HEX: #61589B). V črte,
ki povezujejo črki A in K je dodana rumena barva (HEX:
#FAF744) in zelena (HEX: #8FC673) kot notranja barva roba. Pravokotno polje je svetlo modre barve (HEX:
#8ACCDA), znotraj katerega je okvir rumene barve
(HEX: #EFFE4B) z obrobo v beli barvi (HEX: #FFFFFF),
ki je senčen iz zunanje in notranje strani – senca okvirja
(HEX: #61589B).
Kot zastopnica politične stranke Stranka Aleksandra Kamenika se v register političnih strank vpiše Patricija Pongračič, roj. 4. 5. 1989, državljanka Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Plintovec 6b, Plintovec.
Matična številka politične stranke je: 4109163000.

Kot zastopnik politične stranke Celjska neodvisna
lista se v register političnih strank vpiše Miran Gracer,
roj. 29. 3. 1956, državljan Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem: Okrogarjeva ulica 2, Celje.
Matična številka politične stranke je: 4109244000.

Št. 2153-5/2010/11(1324-03)

Ob-2912/18

V register političnih strank se pri politični stranki Lista za Domžale, s skrajšanim imenom Za Domžale in
s sedežem v Domžalah, Krakovska cesta 18, ter z matično številko: 4022173000, vpiše sprememba statuta,
sprememba imena v: Lista Metoda Marčuna za Domžale, kratica imena: LMM in sprememba znaka stranke.
Znak stranke Lista Metoda Marčuna za Domžale je
pravokotne oblike, napis z velikimi tiskanimi črkami LMM
črne barve (RGB 35,31,32 CMYK 0,0,0,100 #231f20),
pod napisom manjši pravokotnik z zaobljenimi robovi
sestavljena v barvnem zaporedju od leve proti desni:
zelena (RGB 18,167,79 CMYK 82,6,96,0 #12a74f), temno modra (RGB 44,77,161 CMYK 93,80,0,0 #2c4da1),
rdeča (RGB 234,30,68 CMYK 1,99,72,0 #ea1e44), svetlo modra (RGB 39,169,225 CMYK 70,15,0,0 #27a9e1),
rumena (RGB 253,184,19 CMYK 0,30,100,0 #fdb813).

Št. 2153-21/2018/3(1324-03)

Ob-2911/18

V register političnih strank se vpiše politična stranka
Celjska neodvisna lista, s kratico imena CNL in s sedežem v Celju, Lava 7b. Znak stranke je okrogle oblike
in je sestavljen iz besedne in slikovne kombinacije. Besedni del sestavlja napis Celjska neodvisna lista v modri
barvi. Slikovni del sestavljajo tri rumene šesterokrake
zvezde v modrem krogu. Znak je sestavljen iz dveh barv
– modre in rumene.
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Ob-2913/18

V register političnih strank se pri politični stranki
Lista REZA – gibanje za moderno in transparentno
politiko, s skrajšanim imenom Lista REZA in s sedežem v Domžalah, Ljubljanska cesta 24, ter z matično
številko: 4068556000, vpiše sprememba statuta, sprememba imena v: Lista Reza in sprememba znaka ter
izbriše skrajšano ime Lista REZA. Znak stranke predstavlja stiliziran napis »Lista REZA« v oranžni barvi, ki
nosi v barvnem modelu »CMYK« vrednosti C – 9 %;
M – 33 %; Y – 82 %; K – 1 %, in v prilagojeni različici
tipografije Eagle Book Regular ter podoba pšeničnega
klasa.
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Evidence sindikatov
Št. 101-39/2018-4

Ob-2757/18

Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem
27. 8. 2018 sprejme v hrambo statut z nazivom »Statut
Sindikata zaposlenih v podjetju Antenna TV SL d.o.o.« in
ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno
številko 374, za sindikat z imenom: Sindikat zaposlenih v podjetju Antenna TV SL d.o.o., kratico: Sindikat
Planet TV in sedežem: Trg Osvobodilne fronte 14,
Ljubljana.
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Objave sodišč
Izvršbe
2984 VL 89652/2016

Os-2861/18

Na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani – Centralnega oddelka za verodostojno listino, opr. št. VL 89652/2016 z dne 12. 9.
2016, je bil dne 21. 10. 2016 opravljen v korist upnika
Panacea, upravljanje, gradnja objektov in trženje nepremičnin d.o.o., Gabrovka, rubež nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiško knjigo, to je 17 parkirnih mest, in sicer 2
(št. 7 in 8) pred poslovno stavbo Letališka 32, Ljubljana
in 15 v prvi kleti garažne hiše, z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih, objektih, napravah
in zemljišču, na katerem objekt stoji, v izmeri 187 m2, na
naslovu Letališka cesta 32, 1000 Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2018

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
VL 103743/2017

Os-2859/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje Gospodarsko interesno
združenje, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga zastopa
zak. zast. Maja Krumberger, po Larisa Primec, Ulica
Eve Lovše 15, Maribor – dostava, proti dolžniku Davidu
Huskić, Koroška cesta 19, Kranj – dostava, ki ga zastopa zak. zast. Šuštar Hostar Alenka – odvetnica, Cesta
Staneta Žagarja 37, Kranj, zaradi izterjave 910,00 EUR,
sklenilo:
Dolžniku Davidu Huskić, Koroška cesta 19,
Kranj – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Odvetnica Alenka Šuštar Hostar, Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2018
N 123/2018

Os-2674/18

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici
– svétnici Lidiji Križman v nepravdni zadevi predlagateljice Natalije Malašić, Pivola 28a, Hoče, ki jo zastopata
Vesna Bratuša in Tjaša Ažnik, odvetnici v Mariboru, proti
nasprotnemu udeležencu Boštjanu Lesjak, Stelzhamerstrasse 19, AT 4050 Traun, Avstrija, zaradi spremembe
priimka mld. otroka, o postavitvi začasnega zastopnika

nasprotnemu udeležencu, na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP), sklenilo:
V nepravdni zadevi, ki se vodi pod N 123/2018, se
za začasnega zastopnika nasprotnemu udeležencu postavi odvetnik Janko Jerman ml., Partizanska cesta 30,
2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udeleženca, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 8. 2018
0412 I 524/2017

Os-2585/18

Okrajno sodišče v Murski Soboti je v izvršilni zadevi
upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19,
Ljubljana, proti dolžniku Ignacu Hozjan, Friedhofstrasse
73, 4600 Wels, Avstrija, zaradi izterjave 1.369,25 EUR,
sklenilo:
Dolžniku Ignacu Hozjan, Friedhofstrasse 73, 4600
Wels, Avstrija, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ) postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Maja
Pihlar, Prešernova ulica 5, Ljutomer.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 7. 2018
IV P 170/2018-7

Os-2786/18

Okrožno sodišče v Novem mestu je v pravdni zadevi opr. št. IV P 170/2018 tožeče stranke Mersade Islamović, Prosvetna ulica 1, Semič, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Štamcar, d.o.o. iz Novega mesta in toženo
stranko Ernada Sejfić, roj. 1. 5. 1982, neznanega bivališča, zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženi stranki zaradi nezmožnosti vročitve sodnih pisanj postavilo začasnega zastopnika Odvetniško
družbo Simčič in Panjan, o.p., d.o.o. iz Novega mesta,
Dalmatinova ulica 1, 8000 Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal interese tožene
stranke v pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo prebivališče oziroma dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 31. 8. 2018
D 215/2016

Os-2589/18

Okrajno sodišče v Postojni je po okrajnem sodniku
Jošku Valiču v zapuščinski zadevi po pokojni Marii Gombach, roj. Penko, 28. 12. 1922, iz USA, 1963 Bremerton
dr. Ohio, 44124, Lyndhurst, ki je umrla 29. 7. 2006, skle-
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nilo, da se dedičem Marlene Gombach, Patricii Gombach McNeely, Yvonne Gombach Purdy, Bess Gombach
Matuszewski in Josephu F. Gombach na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (v nadaljevanju ZPP) postavi začasno zastopnico, odvetnico Tino Božič Malneršič, iz Odvetniške
družbe Božič Malneršič in Bandelj o.p., d.o.o., Jenkova
ulica 1, 6230 Postojna.
Začasna zastopnica ima v predmetnem postopku
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasna zastopnica bo zastopala dediče vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
O postavitvi začasne zastopnice se obvesti Center
za socialno delo Postojna.
Ker je začasna zastopnica dedičem postavljena po
5. točki drugega odstavka 82. člena ZPP, bo sodišče na
oglasni deski okrajnega sodišča in v Uradnem listu RS
objavilo oglas o postavitvi začasnega zastopnika (prvi
odstavek 86. člena ZPP v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Postojni
dne 13. 7. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom
II D 1058/2016

Os-2662/18

V zapuščinski zadevi po pok. Roj Lovrencu, sinu
Roj Janeza, roj. 13. 7. 1957, drž. RS, razvezanem, nazadnje stan. Kozjak nad Pesnico 60, Kungota, umrlem
29. 4. 2016, gre za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 8. 2018
I D 1081/2017

Os-2763/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Mariboru, po dne 19. 3. 2017 umrli Jožefi
Kožar Bregant, hčeri Štefana Breganta, roj. 3. 3. 1927,
drž. RS, poročeni, nazadnje stan. Polanska cesta 111,
Čreta, pride v poštev kot dedinja po zapustnici tudi hči
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zap. brata Franca Pavla Breganta, roj. 2. 10. 1919, neznanega imena in naslova.
Sodišče zato poziva hčerko zap. brata Franca Pavla Breganta, roj. 2. 10. 1919, neznanega imena in naslova ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica, skladno z 206. členom Zakona o dedovanju pod
opr. št. I D 1081/2017.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 8. 2018
D 562/2016

Os-2457/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Durcik Frančiški, Novelo, ki je umrla
11. 2. 1943, za premoženje, ki je bilo zapustnici vrnjeno po določilih Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih
skupnostih.
Kot zakonita dediča bi prišla v poštev zap. vnuka
Stanislav Durcik in Jožica Devetak, ki sta se dedovanju
odpovedala, dediči II. in III. dednega reda (zap. bratje
in sestre, zap. bratranci in sestrične oziroma njihovi potomci) pa sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave,
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju, Zakona
o ponovnih vzpostavitvi agrarnih skupnostih in Zakona
o agrarnih skupnostih.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 5. 2017
D 295/2018

Os-2874/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Škarabot Antonu, pok. Antona, roj. 13. 1.
1858, Šempas 52, ki je umrl 13. 4. 1926.
Zap. zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 9. 2018
D 25/2017

Os-2463/18

V zapuščinski zadevi po pokojnem Antonu Bobku,
roj. 16. 1. 1877, iz Kala 42, ki ga je sodišče s sklepom
opr. št. N 30/2016 razglasilo za mrtvega in kot datum
njegove smrti določilo dne 17. 1. 1947, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja
oklic neznanim upnikom.
Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne
odgovarja za zapustnikove dolgove.
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Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.
Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku
in 2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 1. 6. 2018
D 86/2016

Os-2590/18

Okrajno sodišče v Postojni je po okrajnem sodniku Jošku Valiču v zapuščinski zadevi po pokojni Mariji
Morel, stari 64 let, iz Drskovč št. 31, ki je umrla 24. 9.
1933, sklenilo, da se dedičem Fredericu Morelu, neznanega prebivališča v Franciji, Janezu Morelu, Marii Morel
Casteliz, Gregori Jorge Juanu Morelu Suzani Medez
in Juanu Joseju Morel, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v
nadaljevanju ZPP) postavi začasno zastopnico, odvetnico Tino Božič Malneršič, iz Odvetniške družbe Božič
Malneršič in Bandelj o.p., d.o.o. Jenkova ulica 1, 6230
Postojna.
Začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal dediče vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti Center za socialno delo Postojna.
Ker je začasni zastopnik dedičem postavljen po
4. točki drugega odstavka 82. člena ZPP, bo sodišče na
oglasni deski okrajnega sodišča in v Uradnem listu RS
objavilo oglas o postavitvi začasnega zastopnika (prvi
odstavek 86. člena ZPP v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Postojni
dne 3. 7. 2018
D 85/2016

Os-2591/18

Okrajno sodišče v Postojni je po okrajnem sodniku
Jošku Valiču v zapuščinski zadevi po pokojnem Andreju
Morelu, starem 79 let, iz Drskovč št. 31, ki je umrl dne
13. 11. 1926, sklenilo, da se dedičem Fredericu Morelu,
neznanega prebivališča v Franciji, Janezu Morelu, Marii
Morel Casteliz, Gregori Jorge Juanu Morelu Suzani Medez in Juanu Joseju Morel, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v
nadaljevanju ZPP) postavi začasno zastopnico, odvetnico Tino Božič Malneršič, iz Odvetniške družbe Božič
Malneršič in Bandelj o.p., d.o.o. Jenkova ulica 1, 6230
Postojna.
Začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal Frederica Morela
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne

nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti Center za socialno delo Postojna.
Ker je začasni zastopnik dedičem postavljen po
4. točki drugega odstavka 82. člena ZPP, bo sodišče na
oglasni deski okrajnega sodišča in v Uradnem listu RS
objavilo oglas o postavitvi začasnega zastopnika (prvi
odstavek 86. člena ZPP v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Postojni
dne 3. 7. 2018
D 106/2018

Os-2711/18

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 22. 1. 2018 umrli Marjeti Pori Gostenčnik,
EMŠO: 2702955505036, roj. 27. 2. 1955, nazadnje stan.
Pameče 7a, Pameče.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, umrla
oporoke ni napravila, zapustila je dva potomca ter brata
in sestro, vendar so se dediščini po pokojni vsi odpovedali, podatkov o drugih sorodnikih, ki bi lahko bili poklicani k dedovanju, pa ne poznajo.
Ker torej ni znano, ali je umrla zapustila potencialne
dediče, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju s tem oklicem vabi vse tiste, ki mislijo, da imajo
pravico do dedovanja po umrli, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 8. 2018
D 198/2016

Os-2712/18

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Francu Federnsbergu,
rojenem dne 22. 7. 1922, nazadnje stanujočem Lepa
Njiva 45, Šmartno ob Paki, umrlem dne 19. 6. 2016.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. V tem primeru Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obveznostih.
Upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od
dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju, kar pomeni, da prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in vložijo predlog za začetek stečaja
zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora
upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek
stečaja zapuščine brez dedičev.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 10. 8. 2018
D 283/2017

Os-2616/18

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi
po pok. Štor Antonu, roj. 14. 10. 1949, nazadnje stalno
stan. Lastnič 66, Buče, umrlem dne 11. 9. 2017, dne
5. 1. 2018, sklenilo:
Objavi se oklic neznanim dedičem III. dednega
reda, ki imajo pravico do dediščine po pok. Štor Antonu,
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naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pok.
Štor Antonu se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka
tukajšnjega sodišča, ki je upravičena v imenu neznanih
dedičev zastopati njihove pravne interese.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 5. 1. 2018
D 136/1993

Os-2705/18

Pred Okrajnim sodiščem v Tolminu je v teku postopek za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju po pok.
Julijani Levpušček, hči Jožefa, z zadnjim prebivališčem
Bača pri Modreju 13, ki je umrla dne 18. 4. 1993.
Zapustnica oporoke ni sestavila, zato prihaja po
njej v poštev zakonito dedovanje. Ker so se sodišču
vsi znani zakoniti dediči dedovanju odpovedali, je
sodišče neznane dediče vabilo z oklicem, opr. št.
D 136/1993 z dne 22. 5. 2017, ki je bil objavljen na
oglasni deski Upravne enote Tolmin ter naslovnega
sodišča, na podlagi katerega pa se v 1-letnem roku
ni javil nihče. Glede na navedeno, gre za zapuščino
brez dedičev.
V njeno zapuščino sodi tudi delež do 1/6 pri naslednjih nepremičninah: parc. št. 810/14 (ID 6712351);
parc. št. 810/13 (ID 6712350); parc. št. 810/7
(ID 3721487); parc. št. 810/9 (ID 6712353); parc.
št. 810/10 (ID 6712352); parc. št. 810/3 (ID 2199215);
parc. št. 810/12 (ID 6712329); parc. št. 810/11
(ID 6712328); parc. št. 810/8 (ID 6712327); parc.
št. 810/4 (ID 6712326).
V postopku ni znanih upnikov.
Sodišče upnike opozarja, da bo zapuščina brez
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine
v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Vsem potencialnim upnikom sodišče pojasnjuje,
da lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino.
Sodišče vse potencialne upnike opozarja, da lahko
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno
maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 9. 8. 2018

Št.

N 14/2018-14

N 11/2018

Os-2363/18

Pri Okrajnem sodišču v Črnomlju je v teku nepravdni postopek za razglasitev pogrešane osebe Jožefa
(tudi Josefa) Kobe, roj. 10. 5. 1901 na Vinici, z zadnjim
stalnim bivališčem na naslovu Damelj 26, Vinica, po
znanih podatkih pa nazadnje bivajoč v Kanadi, za mrtvega.
Pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi
in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Črnomlju v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 6. 6. 2018
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Os-2837/18

Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti je v teku
nepravdni postopek predlagajoče stranke Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, Maribor, ki jo zastopa Tibor Cigut,
Borejci 1a, Tišina, zaradi razglasitve za mrtvega nasprotnega udeleženca Petra Kerčmar, Amerika, ki ga
zastopa skrbnik za poseben primer Center za socialno delo Murska Sobota, Slovenska ulica 44, Murska
Sobota.
Peter Kerčmar (Kercsmár) se je rodil dne 13. 7.
1876 na Kukeču, po poklicu bi naj bil lončar, s stalnim
bivališčem Noršinci. Dne 4. 11. 1900 se je poročil s Terezio Siplic. Nekaj let po poroki je z ženo odšel v Ameriko,
od koder pa se nikoli ni več vrnil niti obiskal rojstnega
kraja.
Sodišče v skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku poziva Petra Kerčmar, da se javi tukajšnjemu sodišču, hkrati pa poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o nasprotnem udeležencu, o njegovem življenju, zlasti
pa o njegovi smrti, da to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Murski Soboti v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sodišče po preteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 9. 2018
I N 39/2018

Os-2878/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Mavri Friderika, Prvomajska 102, Nova Gorica,
postopek o razglasitvi pogrešanega za mrtvega, in sicer
Štefana Jakopič, roj. 4. 6. 1851, neznanega bivališča, ki
ga zastopa skrbnik za posebni primer, in sicer Center za
socialno delo Nova Gorica po pooblaščencu.
O pogrešanem razen podatka, da je bil rojen v Avčah 46, poročen z Marijano Skrt in naj bi umrl 20. 3.
1937, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben
drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešanega Štefana Jakopiča, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 8. 2018
N 34/2018

Oklici pogrešanih
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Os-2806/18

Okrajno sodišče v Novem mestu, v nepravdni zadevi predlagatelja Leopolda Slak, Gorenji Globodol 12,
Mirna Peč, ki ga zastopa odvetnik Matjaž Medle iz Novega mesta, zoper nasprotnega udeleženca Janeza
Kovačič, Gorenji Globodol 5, Mirna Peč, ki ga zastopa
Center za socialno delo Novo mesto, skrbnik za poseben primer, zaradi predloga za razglasitev pogrešanega
Janeza Kovačiča, Gorenji Globodol 5, Mirna Peč, za
mrtvega, izdaja naslednji oklic:
Poziva se Janez Kovačič, nazadnje stanujoč Gorenji Globodol 5, Mirna Peč, da se priglasi pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer – Center za
socialno delo Novo mesto, Resslova 7b, Novo mesto,
v roku 3 mesecev od dneva objave tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo sodišče opravilo
obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 28. 8. 2018
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Okrajno sodišče v Novem mestu, v nepravdni zadevi predlagateljice Veronike Klobučar, Veliki Orehek 21,
Novo mesto, ki jo zastopa odvetnik Matjaž Medle iz Novega mesta, zoper nasprotno udeleženko Ivano Ravnik,
Veliki Orehek 37, Novo mesto, ki jo zastopa Center za
socialno delo Novo mesto, skrbnik za poseben primer,
zaradi predloga za razglasitev pogrešane Ivane Ravnik,
Veliki Orehek 37, Novo mesto, za mrtvo, izdaja naslednji oklic:
Poziva se Ivana Ravnik, nazadnje stanujoča Veliki
Orehek 37, Novo mesto, da se priglasi pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer – Center za
socialno delo Novo mesto, Resslova 7b, Novo mesto,
v roku 3 mesecev od dneva objave tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo sodišče opravilo
obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 30. 8. 2018
N 3/2018

Os-2802/18

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Adrijane Magajne, Tolminski
Lom 19, Most na Soči, ki jo zastopa Ivan Kokošin Fon,
odvetnik v Tolminu, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Pavline Kokošar za mrtvo.
Po znanih podatkih je bila pogrešana rojena 21. 1.
1904, njeno zadnje znano prebivališče pa je bilo na
naslovu Tolminski Lom 38, Most na Soči. Pogrešana
naj bi že v mladih letih odšla neznano kam v Italijo. Po
svojem odhodu od doma se ni več vrnila in se tudi nikoli
več ni javila.
Pogrešano bo v postopku, kot skrbnik za poseben
primer, zastopal Center za socialno delo Tolmin, Cankarjeva ulica 6, Tolmin, po pooblaščeni osebi.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni primer,
v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče, po poteku tega roka, razglasilo pogrešano za mrtvo v skladu
z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 4. 9. 2018

N 4/2018

Os-2803/18

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Adrijane Magajne, Tolminski
Lom 19, Most na Soči, ki jo zastopa Ivan Kokošin Fon,
odvetnik v Tolminu, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Alojzije Kokošar za mrtvo.
Po znanih podatkih je bila pogrešana rojena 2. 5.
1891, njeno zadnje znano prebivališče pa je bilo na naslovu Tolminski Lom 38, Most na Soči. Pogrešana naj bi že
v mladih letih odšla neznano kam v tujino. Po svojem odhodu od doma se ni več vrnila in se tudi nikoli več ni javila.
Pogrešano bo v postopku, kot skrbnik za poseben
primer, zastopal Center za socialno delo Tolmin, Cankarjeva ulica 6, Tolmin, po pooblaščeni osebi.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni primer,
v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče, po poteku tega roka, razglasilo pogrešano za mrtvo v skladu
z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 4. 9. 2018
N 5/2018

Os-2804/18

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Adrijane Magajne, Tolminski
Lom 19, Most na Soči, ki jo zastopa Ivan Kokošin Fon,
odvetnik v Tolminu, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Cirila Kokošarja za mrtvega.
Po znanih podatkih je bil pogrešani rojen 15. 3. 1898,
njegovo zadnje znano prebivališče pa je bilo na naslovu
Tolminski Lom 38, Most na Soči. Pogrešani naj bi se že
v mladih letih preselil neznano kam v Belgijo. Po svojem
odhodu od doma se ni več vrnil in se tudi nikoli več ni javil.
Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnik za poseben primer, zastopal Center za socialno delo Tolmin,
Cankarjeva ulica 6, Tolmin, po pooblaščeni osebi.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi
smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni primer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče,
po poteku tega roka, razglasilo pogrešanega za mrtvega
v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 4. 9. 2018
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo

Spričevala preklicujejo

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39,
2000 Maribor, kot izdajatelj, dokumente, in sicer: police za sklenitev GRAWE avtomobilskega zavarovanja: 8650683, 8672441, 8633677, 8606141, 8660392,
8661534, 8695375, 1328579, 8590489, 8666843,
1095056, 8672926, 8727788, 1308142, 1304686,
1304687, 1263679, 8633856, 8685646, 8735780,
1094702, 8630226, 1071102, 1077723, 8579627;
zelene karte: SLO-10/0248764, SLO-10/0299171,
SLO-10/0234960, SLO-10/0234959, SLO-10/0234952,
SLO-10/0197800, SLO-10/0276046, SLO-10/0158242,
SLO-10/0195829, SLO-10/0329845, SLO-10/0115836,
SLO-10/0122710, SLO-10/0090138, SLO-10/0235432,
SLO-10/0262279, SLO-10/0115234, SLO-10/0270931,
SLO-10/0128317, SLO-10/0128318, SLO-10/0180050,
SLO-10/0132304, SLO-10/0146992, SLO-10/0278932,
SLO-10/0132504, SLO-10/0211050, SLO-10/0137885,
SLO-10/0150544, SLO-10/0155486, SLO-10/0155487,
SLO-10/0157168, SLO-10/0157575, SLO-10/0158690,
SLO-10/0167492, SLO-10/0186593, SLO-10/0195541,
SLO-10/0205090, SLO-10/0265912, SLO-10/0277376,
SLO-10/0278836; ponudbe za sklenitev premoženjskega zavarovanja GRAWE DOM: 438471, 199544,
199545, 439116, 439117, 439118, 439119, 439120;
ponudbe za sklenitev zavarovanja GRAWE Podjetnik:
197006, 197007, 441198, 441203, 197062, 189403,
114962, 114963, 114964, 114965, 114966; ponudbi za
sklenitev premoženjskega zavarovanja GRAWE PRIVAT: 198286, 198838; ponudbe za sklenitev življenjskega zavarovanja: 582165, 577885, 579281, 579282,
579284, 279285, 579295, 279296, 579297, 579300;
ponudbe za sklenitev produkta GRAWE Odgovornost:
974913, 974051, 974052, 974247, 974345, 974346,
974347, 974348, 974349, 974510, 974542, 968466,
968467, 974439, 968669, 968355, 968356, 969697,
974412, 974413, 968149, 968150; ponudbe za sklenitev produkta GRAWE Elektronika: 973308, 973307,
973453, 973454, 971871, 973548, 973587, 972195,
972196, 972197, 972198, 1972199, 973752, 972032;
ponudbe za sklenitev produkta GRAWE Elite: 3006332,
3011778, 3011779, 3010158, 3010159, 3011385,
3011386, 3011387, 3011388, 3011389, 3011400,
3011932, 3011933, 3011934, 3011935, 3011936,
3011937, 3011938, 3011939, 3011940, 3011941,
3011942, 3011943, 3011944, 3011945, 3011946,
3083666; police za sklenitev produkta GRAWE Turist: 258043, 258044, 257350; ponudbe za sklenitev
produkta GRAWE kolektivna in skupinska nezgoda:
984386, 984387, 984383, 984384, 983087, 983088,
984032, 984046, 984047; ponudbe za sklenitev produkta GRAWE 1-2-3 varčevalni načrt: 945443, 945444,
945447, 945448; ponudbi za sklenitev produkta GRAWE
Pokojnina: 8011311, 8011312; ponudbi za sklenitev produkta GRAWE Štipendija: 942459, 942460; ponudbe
za sklenitev produkta GRAWE Samostojna nezgoda:
664438, 664439, 664440, 664442, 666420, 666421,
666434, 666444, 666445, 666446, 666447, 666448,
666449, 666459, 666460, 666461, 666462, 666463,
666464. Ob-2902/18

Bukšek Gloria Ramona, Gradišča 13, Cirkulane, diplomo, št. 1293, izdano na ime Gloria Ramona Maroh, izdajatelj Gea College, leto izdaje 2014.
gnv-339725
Florjanič Branko, Dolinska c. 3J, Koper – Capodistria, diplomo, izdajatelj Visoka ekonomska poslovna
šola Maribor, leto izdaje 1984. gnz-339721

Drugo preklicujejo
BK TRANSPORT d.o.o., Slovenčeva ulica 24, Ljubljana, izvod licence, št. GE009407/06814/005, za vozilo WDB9340321L145156, reg. št. LJ717-PM, veljavnost do 23. 10. 2018. gnn-339733
Dakič Blaž, Gospejna 2, Maribor, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. F6B0BA87. gnb-339720
Dolinar Slavko, Moše 2e, Smlednik, licenco za
opravljanje poslov nepremičninskega posrednika,
št. 00759. gnc-339719
Gagić Rada, Pod gozdom II/13, Grosuplje, izkaznico ISIC Scholar Identity Card, št. H 386000011060K
17/18, HA-386-001, 1045570, izdano na ime Cvitkovič
Leon. gnr-339729
JANKOVIČ
TRANS
d.o.o.,
Zadobrovška cesta 115, Ljubljana-Polje, izvod licence,
št. GE009698/08041/001, za tovorno vozilo, reg.
št. LJ 82-VZE. gno-339732
KM
TRADE
d.o.o.,
Okrogarjeva
ulica 10, Ljubljana-Črnuče, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004472002, izdal Cetis Celje d.d., na
ime Joško Koren. gnm-339734
KOREN PAVLE S.P., Homec 26, Rečica ob Savinji,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500048053000,
izdal Cetis Celje d.d., na ime Marinko Dobrijević.
gnt-339727
KORLE LOGISTIKA d.o.o., Kazarje 10, Postojna,
izvod licence, št. GE009807/07035/003, za vozilo MB
Actros, registrska številka KPMC056. gnw-339724
Marušič Srečko, Glinškova ploščad 11, Ljubljana,
certifikat za NPK varnostnik/varnostnica, št. C57762.
gnq-339730
MUSTAPIĆ FRIGO d.o.o., Mestni trg 18, Slovenske Konjice, izvod licence, št. GE006886/05630/006,
za vozilo WJMM1VTH404356454, reg. št. CE FZ438,
veljavnost do 20. 8. 2019. gnk-339736
Princip Luka, Gregorčičeva 16, Maribor, dijaško
izkaznico, izdala SERŠ, št. 70412856. gny-339722
SALMI TRANS d.o.o., Kidričeva cesta 72, Škofja
Loka, izvoda licence, št. GE007672/07266/007, za vozilo reg. št. KRCL-731 in št. GE007672/07266/008, za
vozilo reg. št. KRRL-800. gnd-339718
Seljak Franc, Bokalova 12, Jesenice, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500053152000, izdal Cetis
Celje d.d. gnj-339737
Škrinjar Aleksander, Partizanska cesta 49,
Slovenska Bistrica, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500005135002, izdal Cetis Celje d.d. gnx-339723
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To Melinc Simona, Petkova ul. 20, Ljubljana-Črnuče, licenco za nepremičninskega posrednika, št. 02080,
izdano na ime Simona Ana Melinc. gns-339728
Tovornik Žiga, Hajdoše 22, Hajdina, izkaznico nepremičninskega posrednika, št. 0185501827, izdajatelj
Ministrstvo za okolje in prostor. gnp-339731
Vasle Žiga, Cesta Lole Ribarja 5, Šoštanj, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500025990001, izdal Cetis
Celje d.d. gnu-339726
Velid Ališić s.p., Gašperšičeva ulica 9, Ljubljana,
izvod licence, št. 013656/008, za vozilo Škoda Rapid,
reg. št. LJ 192-TI, veljavnost do 3. 2. 2021. gnl-339735
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