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Javni razpisi
Št. 8453-5/2018-16-DGZR

Ob-3481/18

Sprememba
Uprava RS za zaščito in reševanje objavlja spremembo javnega razpisa za sofinanciranje nakupov gasilskih vozil s sredstvi požarnega sklada, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 81/18 z dne 14. 12. 2018:
Spremeni se drugi odstavek 1. točke z naslovom
Namen sofinanciranja, in sicer se dopolni tako, da se
po novem glasi:
Predmet sofinanciranja je nakup le novih gasilskih
vozil primernih za gašenje požarov in reševanje z višin.
Gasilska vozila, ki so predmet tega sofinanciranja, so:
– ALK (avto lestev s košaro) višina/previs, 1+1 ali
1+2; minimalni pogoj za višina/previs 23/12, pregibna
roka, SIST EN 14043 in
– TD (gasilsko teleskopsko dvigalo), 1+1 ali 1+2, delovna višina minimalno 32 m, pregibna roka, SIST EN 1777.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane enako.
Ministrstvo za obrambo,
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Ob-3470/18
Sprememba
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini
v letih 2019–2022, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 72/18 z dne 16. 11. 2018.
V Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih
nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019–2022 se v tabeli iz prvega odstavka 11. točke
(Roki in način prijave na javni razpis) spremenijo obdobja, v katerem se lahko odda vlogo, in sicer na način, da
po novem tabela izgleda tako:
Zap. št. roka
1. rok
2. rok
3. rok
4. rok
5. rok
6. rok
7. rok
8. rok

Datum, do katerega je potrebno
oddati vlogo
7. 1. 2019
15. 5. 2019
5. 9. 2019
6. 1. 2020
15. 5. 2020
4. 9. 2020
5. 1. 2021
14. 5. 2021

Obdobje, v katerem se lahko
odda vlogo
do 7. 1. 2019
od 8. 1. 2019 do 15. 5. 2019
od 16. 5. 2019 do 5. 9. 2019
od 6. 9. 2019 do 6. 1. 2020
od 7. 1. 2020 do 15. 5. 2020
od 16. 5. 2020 do 4. 9. 2020
od 5. 9. 2020 do 5. 1. 2021
od 6. 1. 2021 do 14. 5. 2021

Rok velja za sejemske nastope,
ki bodo zaključeni do vključno
4. 9. 2019
3. 9. 2020
2. 9. 2021
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Datum, do katerega je potrebno
oddati vlogo
3. 9. 2021
5. 1. 2022
16. 5. 2022

Obdobje, v katerem se lahko
odda vlogo
od 15. 5. 2021 do 3. 9. 2021
od 4. 9. 2021 do 5. 1. 2022
od 6. 1. 2022 do 16. 5. 2022

Rok velja za sejemske nastope,
ki bodo zaključeni do vključno
30. 9. 2022

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Št. 3310-45/2015/19

Ob-3455/18

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07,
109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17-ZPVPJN-B) izdaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike
Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
popravek
javnega razpisa za podukrep 6.1 Pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete za leto 2018
1. V javnem razpisu za podukrep 6.1 Pomoč za
zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018 (Uradni list RS, št. 68/18 z dne 26. 10. 2018) se v poglavju
z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«,
v tabeli, v vrstici z naslovom »Vnos prijavnega obrazca
in vložitev vloge na javni razpis:« datum »15. 1. 2019«
nadomesti z datumom »31. 1. 2019«.
2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 3310-45/2018/6

Ob-3464/18

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP),
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 51. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba) in Mnenja o skladnosti sheme de minimis
pomoči št. M001-2399253-2017/III z dne 8. maja 2018
za shemo de minimis pomoči »Sodelovanje iz Programa
razvoja podeželja« Ministrstva za finance, Sektorja za
spremljanje državnih pomoči, objavlja
2. javni razpis za podukrep 16.4
Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje
med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev
in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov
ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni,
ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig
in lokalnih trgov
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Razpisana sredstva:

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih
gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem
trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.575.287,79 eurov.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 2.860.230,23 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja
podeželja 2014–2020 – EU,
– 715.057,56 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša
80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša
20 odstotkov.
Javna podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta.
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Vrsta javnega razpisa:
Začetek vnosa vloge na javni
razpis in zaprtje javnega razpisa:
Obdobje upravičenosti stroškov:
Cilj podukrepa:
Informacije o javnem razpisu:

Št.

82 / 21. 12. 2018 /

Stran

2441

Zaprti
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis
poteka od 14. januarja 2019 do vključno 12. aprila 2019, do 24. ure.
Za upravičene stroške se v skladu s 57. členom Uredbe štejejo stroški, ki so
nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev in do zaključka projekta.
Cilj podukrepa je vzpostavitev lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih
dejavnosti.
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-pošta: aktrp@gov.si,
INFO točke KGZS (Priloga 24 razpisne dokumentacije)

2. Namen podpore in cilji podukrepa: namen podpore in cilji podukrepa so določeni v 17. členu Uredbe.
3. Projekt
1. Projekt je določen v 22. členu Uredbe.
2. V skladu s 23. členom in drugim odstavkom
52. člena Uredbe se projekt predloži v elektronski obliki
(Word).
4. Partnerstvo: partnerstvo je določeno v 18. in
49. členu Uredbe.
5. Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de
minimis: upravičenec do podpore in prejemnik pomoči
de minimis sta določena v 19. in 49.a členu Uredbe.
6. Vodilni partner in njegove obveznosti: vodilni
partner in njegove obveznosti so določene v 4. točki prvega odstavka in drugem odstavku 25. člena, 50. členu
in prvem odstavku 65. člena Uredbe.
7. Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
Vlogo na javni razpis v skladu s prvim odstavkom
52. člena Uredbe sestavljajo prijavni obrazec s prilogami od 1 do 15, ki so določene v razpisni dokumentaciji.
7.1. Splošni pogoji
1. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so
določeni v 55. in 58. členu Uredbe:
a) v skladu z 9. točko prvega odstavka 58. člena
Uredbe je član partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo,
v letu 2018 vložil zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike;
b) glede izpolnjevanja pogojev iz 1., 3., 4., 5., 6., 7.
in 8. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe se za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore,
vlogi na javni razpis priloži Priloga 1 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi vloge na javni razpis«;
c) glede izpolnjevanja pogojev iz 11. točke prvega
odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži
Priloga 2 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«;
č) glede izpolnjevanja pogojev iz tretjega odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži
Priloga 3 »Izjava člana partnerstva, ki je prejemnik pomoči de minimis, glede enotnega podjetja in združevanja pomoči de minimis, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis v okviru podukrepa 16.4 ne bo presežena
zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnosti pomoči
po drugih predpisih«;
d) glede izpolnjevanja pogojev iz 13. točke prvega
odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži
Priloga 4 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do
podpore, o ločenem računovodstvu oziroma ustreznih
evidencah«;
e) glede izpolnjevanja pogojev iz petega odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži
Priloga 5 »Izjava o zagotavljanju prostega dostopa in
javne uporabe rezultatov projekta«;

f) pogodba o medsebojnem sodelovanju iz 16. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe je Priloga 13;
g) projekt iz drugega odstavka 22. člena Uredbe je
Priloga 14;
h) glede izpolnjevanja pogojev iz 55. člena Uredbe
se vlogi na javni razpis priloži Priloga 6 »Izjava člana
partnerstva, ki je upravičenec do podpore, o že prejetih ali zaprošenih javnih sredstvih za iste upravičene
stroške«.
2. Če član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v skladu s 5. točko 56. člena Uredbe uveljavlja
davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV)
kot upravičen strošek, se poleg dokazil iz prejšnje točke vlogi na javni razpis priloži Priloga 7 »Izjava člana
partnerstva, ki je upravičenec do podpore, da DDV ni
povračljiv«.
3. Poleg prilog iz 1. in 2. točke tega poglavja se
vlogi na javni razpis lahko za člana partnerstva, ki
je upravičenec do podpore, kot neobvezno dokazilo
priložita:
– Potrdilo davčnega organa, da DDV za člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ni povračljiv
v skladu s predpisi, ki urejajo DDV,
– Potrdilo davčnega organa, da član partnerstva,
ki je upravičenec do podpore, nima več kot 50 eurov
zapadlih neporavnanih davčnih obveznosti do države.
4. V skladu s prvim odstavkom 177. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) mora vodilni partner
za predložene dokumente, izdane v tujem jeziku, zagotoviti slovenski prevod.
7.2. Posebni pogoji
1. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
so določeni v 21. členu Uredbe.
2. Vlogi na javni razpis se priloži:
a) za vodilnega partnerja, ki je zadruga, Priloga 8
»Izjava o članih zadruge, ki so vpisani v RKG«;
b) za člana partnerstva iz druge alineje prvega
odstavka 21. člena Uredbe, ki je organiziran kot kmetijsko gospodarstvo, Priloga 9 »Izjava vodilnega partnerja o prodaji proizvodov iz lastne pridelave oziroma
lastne predelave proizvodov iz lastne pridelave«;
c) Priloga 10 »Izjava vodilnega partnerja o ločenem
računovodstvu za transakcije v povezavi z odkupom in
prodajo proizvodov«.
8. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so
določena v 24. členu Uredbe ter dokumentu »Merila za
izbor operacij v okviru PRP 2014–2020«, ki je dostopen
na spletni strani programa razvoja podeželja (http:www.
program-podezelja.si), in so podrobneje opredeljena
v tem poglavju. Glede izpolnjevanja meril iz tega po-
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glavja se vlogi na javni razpis priloži Priloga 15 »Merila
za ocenjevanje vlog«.
2. Če se za posamezno merilo ne predloži predpisanih dokazil, se vloga na podlagi tega merila oceni
z 0 točkami.
3. V skladu s prvim odstavkom 24. 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.
Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog na javni razpis
Merila
I.
1.

2.

3.

II.
1.

2.

3.

PARTNERSTVO – maksimalno število točk
SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk:
Partnerstvo sestavljajo:
– 30 ali več kmetijskih gospodarstev,
– več kot 10 do vključno 29 kmetijskih gospodarstev.
VKLJUČENOST ČLANOV PARTNERSTVA V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, je vključenih v najmanj eno od
naslednjih shem kakovosti:
– ekološka pridelava in predelava,
– zaščitena označba porekla,
– zaščitena geografska označba,
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko
vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem).
Izpolnjevanje tega merila se izkazuje s kopijami certifikatov za sheme kakovosti oziroma s kopijami
odločb o oceni vina, ki se glasijo na člane partnerstva.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s 1. točko prvega odstavka 25. člena
Uredbe.
REFERENCE VODILNEGA PARTNERJA – maksimalno število točk:
Vodilni partner ima reference z vodenjem najmanj enega projekta, ki je bil (so)financiran iz sredstev
Evropske unije ali Republike Slovenije, ki je zaključen v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na
javni razpis. Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje tega merila s Prilogo 11 »Izjava vodilnega partnerja
o referencah z vodenjem projektov«.
Vodilni partner ima reference s sodelovanjem v najmanj enem projektu (kot projektni partner), ki je
bil (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije, ki je zaključen v zadnjih petih
letih pred vložitvijo vloge na javni razpis. Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje tega merila s Prilogo 12
»Izjava vodilnega partnerja o referencah s sodelovanjem v projektih«.
IZBOLJŠANJE EKONOMSKE USPEŠNOSTI KMETIJ TER POVEČANJE NJIHOVE UDELEŽBE NA
TRGU – maksimalno število točk:
POVEČANJE OSKRBE JAVNIH ZAVODOV S PROIZVODI Z LOKALNEGA TRGA – maksimalno
število točk:
Vodilni partner bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta ustvaril prihodek od prodaje
proizvodov z lokalnega trga:
– najmanj petim javnim zavodom,
– trem ali štirim javnim zavodom.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s 3. točko drugega odstavka 25. člena
Uredbe.
POVEČANJE PROIZVODNJE IN PRODAJE EKOLOŠKIH PROIZVODOV – maksimalno število točk:
Delež prihodkov od prodaje ekoloških proizvodov glede na prihodke od skupne prodaje proizvodov
z lokalnega trga, ki ga bo vodilni partner ustvaril v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta,
znaša:
– več kot 30 %,
– več kot 10 % do vključno 30 %.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s 4. točko drugega odstavka 25. člena
Uredbe.
OHRANITEV KMETIJSKE PROIZVODNJE NA OBMOČJIH NATURA 2000 IN ŠIRŠIH ZAVAROVANIH
OBMOČJIH IZ PREDPISA, KI UREJA OHRANJANJE NARAVE – maksimalno število točk:
Za širša zavarovana območja se štejejo narodni, regijski in krajinski park iz šestega odstavka 53. člena
Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1,
8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18).

Število
točk
15
5
5
2
5

5

5
5

2

20
6

6
4

5

5
2

5
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Merila
Delež površin kmetijskih zemljišč, ki se nahajajo na območju Natura 2000, narodnega, regijskega
ali krajinskega parka in jih imajo v uporabi člani partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, glede na
površino kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi vsi člani partnerstva, znaša:
– več kot 20 %,
– več kot 10 % do vključno 20 %.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s 5. točko drugega odstavka 25. člena
Uredbe.
4. POVEČANJE OBSEGA PRODAJE PROIZVODOV, KI IZHAJAJO IZ AVTOHTONIH IN
TRADICIONALNIH SORT IN PASEM – maksimalno število točk:
Delež prihodkov od prodaje proizvodov, ki izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem, glede
na prihodke od skupne prodaje proizvodov z lokalnega trga, ki ga bo vodilni partner ustvaril v zadnjih
12 mesecih pred zaključkom projekta, znaša:
– več kot 30 %,
– več kot 10 % do vključno 30 %.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s 6. točko drugega odstavka 25. člena
Uredbe.
III. PRISPEVEK PROJEKTA K NAPREDKU IN DVIGU INOVATIVNOSTI – maksimalno število točk:
1. PRODAJA INOVATIVNIH PROIZVODOV – maksimalno število točk:
Delež prihodkov od prodaje inovativnih proizvodov glede na prihodke od skupne prodaje proizvodov
z lokalnega trga, ki ga bo vodilni partner ustvaril v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta,
znaša:
– več kot 30 %,
– več kot 10 % do vključno 30 %.
Kot inovativni proizvod se šteje proizvod, za katerega je član partnerstva prejel priznanje ali nagrado
za kakovost ali inovativnost v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na javni razpis oziroma bo
inovativni proizvod razvit najpozneje do začetka zadnjega 12 mesečnega obdobja trajanja projekta:
– nagrada oziroma priznanje kakovosti Mednarodnega kmetijsko-živilski sejem AGRA (mleko in mlečni
izdelki, meso in mesni izdelki, sokovi, brezalkoholne pijače, vino, med) – Pomurski sejem d.d.,
– priznanje oziroma Znak kakovosti Dobrote slovenskih kmetij – KGZS Zavod Ptuj, Mestna občina Ptuj
in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
– priznanje Odlični pekovski izdelek oziroma Priznanje kakovosti – Gospodarska zbornica Slovenije
(Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij),
– priznanje Ecotrophelia Slovenija (nacionalno tekmovanje za razvoj inovativnih živilskih izdelkov) –
Gospodarska zbornica Slovenije (Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij),
– priznanje za najbolj inovativen živilski izdelek, proizveden na območju Slovenije – Inštitut za
nutricionistiko.
Inovativnost proizvoda se dokazuje s kopijo priznanja ali nagrade za kakovost ali inovativnost, ki
je podeljen članu partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, za proizvod, ki ga bo na lokalnem trgu
prodajal vodilni partner.
Kot inovativni proizvod se šteje tudi proizvod, ki ga je partnerstvo razvilo v času trajanja projekta,
kar se dokazuje s pogodbo o sodelovanju s pravnimi oziroma fizičnimi osebami pri razvoju novega
proizvoda.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s 7. točko drugega odstavka 25. člena
Uredbe.
2. UPORABA RAZLIČNIH PRODAJNIH POTI – maksimalno število točk:
Vodilni partner bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta pri prodaji proizvodov na lokalnem
trgu, ki temelji na kratki dobavni verigi iz četrtega odstavka 18. člena Uredbe, uporabljal:
– tri ali več različne prodajne poti,
– dve različni prodajni poti.
Za prodajno pot se šteje prodaja končnemu potrošniku:
– v lastni prodajalni,
– na tržnici,
– s potujočo prodajalno,
– s prodajnim avtomatom,
– prodaja na daljavo (spletna prodaja),
– od vrat do vrat,
– na premični stojnici.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu z 8. točko drugega odstavka 25. člena
Uredbe.
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IV. OKOLJSKO-NARAVOVARSTVENI VIDIK – maksimalno število točk:
1. PRISPEVEK K VAROVANJU VODA Z ZMANJŠEVANJEM UPORABE FITOFARMACEVTSKIH
SREDSTEV IN MINERALNIH GNOJIL – maksimalno število točk:
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva, je vključenih v najmanj eno operacijo
ukrepa KOPOP.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu z 2. točko prvega odstavka 25. člena
Uredbe.
2. PRISPEVEK K BLAŽENJU PODNEBNIH SPREMEMB – maksimalno število točk:
Naslovi kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva, so od naslova vodilnega partnerja oddaljeni
do vključno 30 km zračne razdalje.
Naslovi kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva, so od naslova vodilnega partnerja oddaljeni
več kot 30 km do vključno 50 km zračne razdalje.
3. SKRB ZA DOBRO POČUTJE ŽIVALI – maksimalno število točk:
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva, je vključenih v ukrep Dobrobit živali
iz PRP 2014-2020.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s 3. točko prvega odstavka 25. člena
Uredbe.
V. DODANA VREDNOST PROJEKTA – maksimalno število točk:
1. SKUPNO PAKIRANJE OZIROMA SKUPNA PREDELAVA – maksimalno število točk:
Delež prihodkov od prodaje skupno pakiranih oziroma skupno predelanih proizvodov glede na
prihodke od skupne prodaje proizvodov z lokalnega trga, ki ga bo vodilni partner ustvaril v zadnjih
12 mesecih pred zaključkom projekta, znaša:
– več kot 30 %,
– več kot 10 % do vključno 30 %.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu z 11. točko drugega odstavka 25. člena
Uredbe.
2. NOVA ZAPOSLITEV ZA NAMEN IZVEDBE PROJEKTA – maksimalno število točk:
Vodilni partner bo za namen izvedbe projekta zaposlil osebo za najmanj polovični delovni čas
v skupnem trajanju najmanj polovice časa trajanja projekta.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s 13. točko drugega odstavka 25. člena
Uredbe.
VI. RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA – maksimalno št. točk:
1. UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA – maksimalno število točk:
Vodilni partner bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta izvedel promocijo lokalnega trga:
– na petih ali več javnih dogodkih,
– na treh ali štirih javnih dogodkih.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu z 12. točko drugega odstavka 25. člena
Uredbe.
2. NAČIN IN OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV – maksimalno število točk:
Vodilni partner bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta predstavil rezultate projekta
z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev,
– treh ali štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev.
Vrste komunikacijskih sredstev so:
– tiskani mediji (kot npr. časopis, revije, časnik),
– televizija (lokalni ali dosegljivost na celotnem območju RS),
– radio (lokalni ali dosegljivost na celotnem območju RS),
– navadna pošta,
– elektronska pošta,
– internet (spletna stran),
– družbena omrežja (kot npr. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube).
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu z 9. točko drugega odstavka 25. člena
Uredbe.
VII. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA – maksimalno št. točk:
1. PARTNERSTVO SOFINANCIRA PROJEKT – maksimalno število točk:
Lastna udeležba partnerstva pri financiranju projekta znaša:
– več kot 20 % upravičenih stroškov projekta,
– več kot 15 % do vključno 20 % upravičenih stroškov projekta,
– več kot 10 % do vključno 15 % upravičenih stroškov projekta,
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov projekta.
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RAZMERJE MED VREDNOSTJO ODKUPA PROIZVODOV OD POSAMEZNEGA ČLANA
PARTNERSTVA IN VREDNOSTJO ODKUPA VSEH PROIZVODOV S STRANI VODILNEGA
PARTNERJA – maksimalno število točk:
Vrednost odkupa proizvodov od posameznega člana partnerstva, ne presega 20 % vrednosti odkupa
od vseh članov partnerstva s strani vodilnega partnerja v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu z 10. točko drugega odstavka 25. člena
Uredbe.
RACIONALNOST FINANČNE KONSTRUKCIJE – maksimalno število točk:
Delež stroškov vodenja in koordinacije projekta je manjši od 10 % vseh upravičenih stroškov projekta.

9. Upravičene aktivnosti: upravičene aktivnosti projekta so določene v prvem, drugem in petem odstavku
20. člena Uredbe.
10. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v tretjem in četrtem odstavku 20. člena Uredbe:
a) stroški dela na projektu iz 1. točke tretjega odstavka 20. člena Uredbe so upravičeni izdatki za osebe,
ki izvajajo upravičene aktivnosti projekta in so zaposlene
pri članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore:
– plače s pripadajočimi davki in prispevki delavca
in delodajalca, pri čemer se upošteva najvišja priznana
urna postavka (2. bruto) v višini 12 eurov,
– povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med
delom, prevoz na delo in z dela),
– povračila in nadomestila plač z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca, ki pripadajo zaposlenim za obdobje, ko ne delajo (boleznine
do 30 dni, dopust, državni praznik), pri čemer se upošteva najvišja priznana urna postavka (2. bruto) v višini
12 eurov,
– premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, če je delodajalec zavezan za plačilo v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja,
– drugi osebni prejemki v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnina v skladu z 79. členom Zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT,
33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)).
Če je oseba pri članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, zaposlena samo za namen izvedbe
projekta, se:
– stroški bruto plače na projektu s pripadajočimi
prispevki delodajalca priznajo v celoti, vendar največ
do najvišje priznane urne postavke (2. bruto), ki znaša 12 eurov. Dejanska urna postavka zaposlenega na
projektu je količnik bruto plače zaposlenega s prispevki
delodajalca (2. bruto) in povprečne mesečne delovne
obveznosti v urah (ki npr. v primeru zaposlitve za polni
delovni čas znaša 174 ur),
– povračila stroškov v zvezi z delom priznajo v višini
dejansko izplačanih stroškov, vendar največ do višine,
kot jo določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,
– povračila in nadomestila plač z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca iz tretje
alineje prejšnjega odstavka te podtočke priznajo v celoti, vendar največ do najvišje priznane urne postavke
(2. bruto) v višini 12 eurov,
– stroški dela iz četrte in pete alineje prejšnjega
odstavka te podtočke priznajo v celoti.
Če oseba pri članu partnerstva, ki je upravičenec do
podpore, ni zaposlena samo za namen izvedbe projekta,
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se stroški dela iz prejšnjega odstavka priznajo v sorazmernem deležu njenega dela na projektu v posameznem mesecu. Delež dela zaposlene osebe na projektu
je količnik števila opravljenih ur na projektu in dejanske
prisotnosti na delu v urah v določenem mesecu;
b) potni stroški iz 1. točke tretjega odstavka 20. člena Uredbe so stroški službenih potovanj, ki jih zaposleni
pri članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore,
opravi v zvezi z izvedbo upravičenih aktivnosti projekta:
– stroški prevoza z lastnim avtomobilom se priznajo
v višini dejansko izplačanih stroškov, vendar največ do višine, kot to določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,
– stroški prevoza s službenim avtomobilom se priznajo v višini sorazmernega deleža stroška goriva, ki se
preračuna na podlagi opravljenih kilometrov službene
poti in podatka o kombinirani porabi goriva iz Potrdila
o skladnosti za vozilo homologiranega tipa,
– stroški javnega prevoza (npr. vlak, avtobus), cestnine in parkirnine se priznajo v višini dejansko izplačanih stroškov zaposlenemu,
– stroški dnevnic se priznajo v višini dejansko izplačanih stroškov zaposlenemu, vendar največ do višine,
ki jo določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povračil
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja;
c) kot stroški prevoza iz 2. točke tretjega odstavka 20. člena Uredbe se štejejo stroški najema avtobusnega prevoza, nakupa letalskih vozovnic in drugi
stroški prevoza, pri čemer mora biti plačnik računa član
partnerstva, ki je upravičenec do podpore;
č) kot oprema iz 3. točke tretjega odstavka 20. člena Uredbe se štejejo aparat, orodje, naprava in druga
oprema, ki je neposredno povezana z izvedbo upravičene aktivnosti projekta;
d) stroški zunanjih storitev iz 4. točke tretjega odstavka 20. člena Uredbe se izkazujejo z računi ali s plačilom na podlagi podjemne pogodbe, avtorske pogodbe,
pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela
upokojencev in študentskega dela;
e) posredni stroški iz 5. točke tretjega odstavka 20. člena Uredbe se priznajo največ v višini
15 odstotkov upravičenih stroškov dela na projektu za
člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, in uveljavlja stroške dela na projektu.
2. Obdobje upravičenih stroškov je določeno
v 57. členu Uredbe.
3. Neupravičeni stroški so določeni v 56. členu
Uredbe.
11. Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v 26. členu
Uredbe.
2. V skladu s petim odstavkom 54. člena Uredbe se
za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna obre-
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stna mera, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva
za finance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/referencne_obrestne_mere/.
12. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 51., 52., 53. in 54. členu Uredbe.
2. Na ovojnici vloge na javni razpis iz petega odstavka 52. člena Uredbe mora biti prilepljena etiketa
za naslavljanje, ki se izpiše iz informacijskega sistema
ARSKTRP, in na kateri je naveden naziv in oznaka javnega razpisa: »2. javni razpis za podukrep Vzpostavitev
in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov«.
3. Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo
enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo
za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s prvim
odstavkom 53. člena Uredbe vloge izberejo na podlagi
ponderiranja meril za izbiro vlog na naslednji način:
– partnerstvo – 20 %,
– izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetij ter povečanje njihove udeležbe na trgu – 10 %,
– prispevek projekta k napredku in dvigu inovativnosti – 20 %,
– okoljsko naravovarstveni vidik – 20 %,
– dodana vrednost projekta – 5 %,
– razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov projekta – 15 %,
– finančna konstrukcija projekta – 10 %.
4. 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 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 oziroma zahtevek za izplačilo zavrne, če se ugotovi, da je
upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev
za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso
v skladu s cilji tega podukrepa iz 17. člena Uredbe.
13. Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
1. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo
sredstev so določeni v 55., v tretjem, četrtem, petem
in sedmem odstavku 59. člena ter v 60. členu Uredbe.
Zahtevku za izplačilo sredstev se priložijo priloge od 16
do 23, ki so določene v razpisni dokumentaciji:
a) zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu
s 1. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži
Poročilo o izvajanju projekta na obrazcu iz Priloge 1, ki
je sestavni del tega javnega razpisa. Poročilo je v elektronski obliki (Word) dostopno kot Priloga 16;
b) glede izpolnjevanja pogojev iz 10. točke tretjega
odstavka 59. člena Uredbe se za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, zahtevku za izplačilo
sredstev priloži Priloga 17 »Izjava člana partnerstva, ki
je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih
pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev«;
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c) če gre za nakup opreme iz 6. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe in na računu ni podrobne specifikacije, se poleg računa zahtevku za izplačilo sredstev
priloži dobavnica ali naročilnica, ki vsebuje podrobno
specifikacijo, pri čemer mora biti iz računa razviden sklic
na te dokumente;
č) glede izpolnjevanja pogojev iz 7. točke tretjega
odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priloži Priloga 18 »Izjava člana partnerstva, ki
je upravičenec do podpore, o že prejetih javnih sredstvih
za iste upravičene stroške«;
d) kot tržno primerljiva ponudba iz 8. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se šteje ponudba, če je
član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vsem
potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje
z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma
storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane
lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene
v povpraševanju;
e) vabilo, katalog ali oglas iz 9. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe mora vsebovati najmanj minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve (npr.
natisnjen spletni cenik, letak z natisnjeni podatki blaga
oziroma storitve s spletne strani ponudnika, javno objavljene tarife);
f) glede izpolnjevanja pogojev iz 11. točke tretjega
odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priloži Priloga 19 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«.
2. Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo
sredstev so določeni v 25. členu Uredbe:
a) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke prvega
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priložijo kopije certifikatov za sheme kakovosti
oziroma kopije odločb o oceni vina, ki se glasijo na člane
partnerstva;
b) glede izpolnjevanja pogoja iz 4. točke prvega
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priložijo dokazila, iz katerih morajo biti razvidni
najmanj podatki o:
– odkupu proizvodov od posameznega člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo: vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina, cena, vrednost in datum odkupa kmetijskih oziroma nekmetijskih proizvodov,
– proizvodih iz lastne pridelave oziroma proizvodih,
ki jih predela vodilni partner iz proizvodov, ki izvirajo
iz njegove lastne pridelave: vrsta, ime oziroma šifra,
merska enota, količina, cena, vrednost lastno pridelanih oziroma predelanih kmetijskih oziroma nekmetijskih
proizvodov,
– proizvodih, ki jih predela vodilni partner iz proizvodov, ki izvirajo iz lastne pridelave oziroma lastne predelave proizvodov iz lastne pridelave ostalih članov partnerstva, ki so kmetijsko gospodarstvo: vrsta, ime oziroma
šifra, merska enota, količina, cena in vrednost predelanih kmetijskih oziroma nekmetijskih proizvodov,
– prodaji proizvodov: vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina, cena, vrednost, datum prodaje kmetijskih oziroma nekmetijskih proizvodov in vrsta kupca
(končni potrošnik, prodajalna, obrat javne prehrane);
c) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke drugega
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priloži:
– kopijo pogodbe o dobavi proizvodov prodajalni
oziroma obratu javne prehrane, katerih lokacija je od
vseh članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva,
oddaljena največ 75 km zračne razdalje in
– ustrezne knjigovodske listine, iz katerih so razvidni vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina
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in vrednost prodanih kmetijskih oziroma nekmetijskih
proizvodov posamezni prodajalni oziroma obratu javne
prehrane;
č) glede izpolnjevanja pogoja iz 2. točke drugega
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine oziroma
izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni vrsta,
ime oziroma šifra, merska enota, količina in vrednost
ustvarjenih prihodkov od prodaje kmetijskih oziroma
nekmetijskih proizvodov na lokalnem trgu ter vrsta, ime
oziroma šifra, merska enota, količina in vrednost odkupa
proizvodov od posameznega kmetijskega gospodarstva;
d) glede izpolnjevanja pogoja iz 3. točke drugega
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine oziroma
izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni vrsta, ime
oziroma šifra, merska enota, količina in vrednost ustvarjenih prihodkov od prodaje proizvodov javnim zavodom;
e) glede izpolnjevanja pogoja iz 4. točke drugega
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine oziroma
izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni vrsta, ime
oziroma šifra, merska enota, količina, vrednost ustvarjenih prihodkov od prodaje ekoloških proizvodov in dobavitelj teh proizvodov (kmetijsko gospodarstvo, ki je
član partnerstva);
f) glede izpolnjevanja pogoja iz 6. točke drugega
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine oziroma
izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni vrsta, ime
oziroma šifra, merska enota, količina, vrednost ustvarjenih prihodkov od prodaje proizvodov, ki izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem in dobavitelj teh proizvodov (kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva);
g) glede izpolnjevanja pogoja iz 7. točke drugega
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine oziroma
izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni vrsta, ime
oziroma šifra, merska enota, količina, vrednost ustvarjenih prihodkov od prodaje inovativnih proizvodov in dobavitelj teh proizvodov (kmetijsko gospodarstvo, ki je član
partnerstva). Kot dokazilo za inovativnost proizvoda, ki
ga je na lokalnem trgu prodajal vodilni partner, se priloži
kopija priznanja ali nagrade za kakovost ali inovativnost
oziroma pogodba o sodelovanju s pravnimi oziroma fizičnimi osebami pri razvoju novega proizvoda;
h) glede izpolnjevanja pogoja iz 8. točke drugega
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priložijo dokazila, iz katerih je razvidno, da je
vodilni partner pri prodaji proizvodov na lokalnem trgu
uporabljal v projektu načrtovane prodajne poti, kot npr.
fotografija prodajne poti, ustrezne knjigovodske listine,
izpis iz drugih evidenc;
i) izpolnjevanja pogoja iz 9. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe se izkazuje na naslednje načine:
– če gre za objavo v tiskanih medijih, se zahtevku
za izplačilo sredstev priloži kopija članka, brošura, letak,
– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poročilu o izvajanju projekta navede povezava na spletno
stran ali pa se zahtevku za izplačilo sredstev priloži
avdio – video posnetek objave,
– če gre za objavo na spletni strani vodilnega partnerja ali na družbenem omrežju (kot npr. Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube), se v poročilu o izvajanju
projekta navede spletni naslov do povezave na objavo,
– če se rezultati projekta razširijo preko elektronske
ali navadne pošte, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo kopija dopisa ali sporočila in podatki o naslovnikih;
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f) glede izpolnjevanja pogoja iz 10. točke drugega
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine oziroma
izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni vrsta,
ime oziroma šifra, merska enota, količina in vrednost
ustvarjenega odkupa proizvodov od posameznega člana partnerstva. Če je vodilni partner kmetijsko gospodarstvo iz drugega odstavka 18. člena Uredbe, se kot
vrednost odkupa upošteva vrednost proizvodov iz lastne
pridelave oziroma lastne predelave proizvodov iz lastne
pridelave, ki se določi v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Kot dokazilo se priložijo ustrezne
knjigovodske listine oziroma izpiski iz drugih evidenc, iz
katerih so razvidni vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina in vrednost ustvarjenega odkupa proizvodov
iz lastne pridelave;
g) glede izpolnjevanja pogoja iz 11. točke drugega
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine oziroma
izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni vrsta, ime
oziroma šifra, merska enota, količina in vrednost ustvarjenih prihodkov od prodaje skupno pakiranih oziroma
skupno predelanih proizvodov;
h) glede izpolnjevanja pogoja iz 12. točke drugega
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priložijo: vabilo na javni dogodek, fotografija
dogodka in poročilo o izvedeni promociji lokalnega trga
na javnem dogodku;
i) glede izpolnjevanja pogoja iz 13. točke drugega
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priloži kopija pogodbe o zaposlitvi;
j) izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka 25. člena Uredbe je razvidno iz poročila o izvajanju projekta;
k) glede izpolnjevanja pogoja iz 15. točke drugega
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priložijo: vabilo na javni dogodek, fotografija
dogodka in lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj
ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis
udeleženca dogodka.
3. Če gre za stroške dela iz 1. točke tretjega odstavka 20. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:
a) za osebe, ki so za namen izvedbe projekta zaposlene pri članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore:
– kopijo pogodbe o zaposlitvi z morebitnimi aneksi ali drug pravni akt, s katerim je zaposlena oseba
razporejena na delo na projektu, pri čemer mora biti iz
pravnega akta razvidno, ali je oseba zaposlena samo za
namen izvedbe projekta ali poleg izvedbe projekta tudi
za druge namene,
– kopijo plačilne liste oziroma obračunski list zaposlene osebe,
– kopijo dokumenta, ki določa letni dopust,
– kopijo obračuna regresa za letni dopust,
– Priloga 20 »Mesečna časovnica zaposlene osebe na projektu pri članu partnerstva«, če gre za stroške
dela zaposlene osebe pri članu partnerstva, ki ni vodilni
partner, ali Priloga 21 »Mesečna časovnica zaposlene
osebe na projektu pri vodilnem partnerju«, če gre za
stroške dela zaposlene osebe pri vodilnem partnerju,
– kopijo obračuna davčnega odtegljaja za zaposleno osebo (REK-1 obrazec in individualni REK obrazec);
b) za upravičenca do podpore, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, ali samostojni podjetnik Priloga 22 »Mesečna časovnica člana kmetije,
samostojnega podjetnika na projektu«.
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4. Če gre za potne stroške iz 1. točke tretjega odstavka 20. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:
a) kopija potnega naloga z navedbo zaposlene osebe na projektu, kraja službene poti, trajanja, namena,
odredbodajalca, podpisov ipd;
b) kopija obračuna potnega naloga z vsemi priloženimi računi oziroma dokazili o nastalih stroških (račun in
dokazilo o plačilu parkirnine, cestnine, vozovnice ipd.);
c) če gre za službeno potovanje s službenim avtomobilom, se poleg dokazil iz podtočke a) in b) te točke,
priloži račun za gorivo, ki je bil izdan v obdobju največ
30 dni pred datumom začetka službenega potovanja in
se glasi na člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ter dokumentacijo, iz katere so razvidni opravljeni
kilometri, cena goriva in podatek o kombinirani porabi goriva iz homologacijskega kartona (kopija Potrdila
o skladnosti za vozilo homologiranega tipa za službeni
avtomobil, s katerim je bilo opravljeno službeno potovanje);
č) kopija dokazila o namenu in udeležbi službenega
potovanja (vabilo oziroma program, zapisnik, lista prisotnosti, poročilo o opravljeni službeni poti ipd.).
5. Če gre za stroške usposabljanj in udeležbe na
dogodkih iz 2. točke tretjega odstavka 20. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dokazila
o izvedbi aktivnosti projekta (gradivo z usposabljanj ali
dogodkov v tiskani ali elektronski obliki, zapisnik sestanka, lista prisotnih, fotografija dogodka ipd.).
6. Če gre za stroške nakupa nove opreme iz 3. točke tretjega odstavka 20. člena Uredbe, se zahtevku za
izplačilo sredstev priloži Priloga 23 »Izjava o obdobju
uporabe nove opreme v projektu«.
7. Če gre za stroške zunanjih storitev iz 4. točke
tretjega odstavka 20. člena Uredbe, ki so stroški dela po
podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev in študentsko delo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo
naslednja dokazila:
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– kopija avtorske pogodbe, obračun avtorskega honorarja in kopija obračuna davčnega odtegljaja (REK-2
obrazec in individualni REK obrazec);
– kopija podjemne pogodbe, obračun izplačila po
tej pogodbi in kopija obračuna davčnega odtegljaja
(REK-2 obrazec in individualni REK obrazec);
– kopija pogodbe o začasnem ali občasnem delu
upokojencev, kopija obračuna izplačila po tej pogodbi in
kopija obračuna davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in
individualni REK obrazec) ali
– kopija napotnice in računa študentskega servisa.
14. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev: vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev je določeno v prvem,
drugem in šestem odstavku 59. in 61. členu Uredbe.
15. Obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas trajanja projekta: obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves
čas trajanja projekta, so določene v 60. členu Uredbe.
16. Obveznosti upravičenca do podpore po zadnjem izplačilu sredstev: obveznosti upravičenca do
podpore po zadnjem izplačilu sredstev so določene
v 62. členu Uredbe.
17. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava
podatkov o prejemnikih sredstev je določena v prvem
odstavku 63. člena Uredbe.
18. Obdelava osebnih podatkov: 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 ARSKTRP, objavljene
na spletni strani ARSKTRP.
19. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti sta
določena v 64. členu Uredbe.
2. Uveljavljanje višje sile in izjemnih okoliščin je
določeno v 65. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Priloga 1: Poročilo o izvajanju projekta
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Priloga 1: Poročilo o izvajanju projekta

Naslov projekta

Obdobje (od DD.MM.LLL do DD.MM.LLL) na katerega se nanaša poročilo
(iz zadnjega poročila morajo biti ločeno navedene dosežene aktivnosti in druge obvezne
sestavine poročila za zadnje 12 mesečno obdobje in za celotno obdobje trajanja projekta)

Vodilni partner

Ime in priimek ter kontakt osebe, odgovorne za pripravo poročila

Kraj in datum

1. Povzetek izvedenih aktivnosti

2. Doseženi cilji v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz naslova pridobljenih točk
pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega so bile pridobljene
točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati dosežene cilje.)
Izbrano merilo

Opis doseženih ciljev

3. Doseženi merljivi rezultati projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki)
(Navedite dosežene merljive rezultate projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki v
primerjavi z načrtovanimi in pojasnite morebitna odstopanja.)
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4. Opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih
partnerjih) (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do
podpore, napišite, katere aktivnosti je izvajal in kako je prispeval k dosegu načrtovanih
ciljev.)
Član partnerstva

Izvedena aktivnost

Cilj, h kateremu je
prispevala izvedena
aktivnost

5. Zagotavljanje uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta (Utemeljite uporabnost in
trajnost rezultatov, ki ste jih dosegli v okviru izvedbe projekta, po zaključku projekta ter
sprejete ukrepe, s katerimi ste zagotovili uporabnost in trajnost rezultatov po zaključku
projekta.)

6. Opis promocije in razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja in vloga
kmetije) (Navedite doseženo promocijo lokalnega trga in načine razširjanja rezultatov npr.
preko spletne strani vodilnega partnerja oz. članov partnerstva, radijskih oglasov, družbenih
omrežij, tiskovin, elektronske pošte, ipd.; dosežen obseg npr. 10 tiskanih oglasov v lokalnem
časopisu, 5 objav na spletni strani, ipd. Opišite, kako je vodilni partner izvedel promocijo
lokalnega trga ter razširjanje rezultatov projekta (izvedba 1 javnega dogodka, ki se ga je
udeležilo najmanj 15 kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva) in kako so drugi
člani partnerstva izvajali oz. sodelovali pri izvedbi promocije lokalnega trga in razširjanju
rezultatov in informacij o projektu.)

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.

7. Samoevalvacija projekta, ki jo opravi upravičenec do podpore:
- ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje partnerstva,
- opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med partnerji),
- spoznanja pri izvedbi projekta.
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9. Finančno poročilo: razdelitev doseženih upravičenih stroškov po članih
partnerstva z opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov projekta, višina sofinanciranja in
delež lastnih sredstev partnerstva v strukturi doseženih upravičenih stroškov
projekta (Za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja projekta navedite upravičene
stroške po posameznih članih partnerstva, ki so upravičenec do podpore, z njihovo
opredelitvijo in utemeljitvijo.)

Vodilni partner (navedba)
Prvo

Drugo

Tretje

Vrsta upravičenega 121212stroška
mesečje mesečje mesečje

Skupaj

Član partnerstva 1 (navedba)
Tretje Skupaj
Drugo
Prvo
121212mesečje mesečje mesečje

znesek v EUR
Stroški dela na
projektu
Potni stroški
Stroški usposabljanj
in udeležbe na
dogodkih, ki niso
stroški dela na
projektu
Stroški nakupa nove
opreme
Stroški zunanjih
storitev
Posredni stroški
SKUPAJ
Po potrebi dodajte stolpce.

Opredelitev in utemeljitev doseženih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je
upravičenec do podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni
stroški, stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški
nakupa nove opreme, stroški zunanjih storitev). Pri stroških dela na projektu je potrebno
opredeliti tudi dosežen obseg dela (v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki je
uveljavljal te stroške in pojasniti morebitne razlike med načrtovanim in doseženim obsegom
dela. Pri stroških nakupa nove opreme je potrebno utemeljiti nakup vsake nove opreme v
povezavi s podrobnejšo opredelitvijo uporabe te opreme pri izvedbi projektnih aktivnosti in
številom mesecev uporabe nove opreme v projektu. Pri posrednih stroških se navede
uveljavljen odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.)

2451

Stran

2452 /

Št.

82 / 21. 12. 2018

Vir financiranja
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Doseženi upravičeni stroški projekta
(EUR)

Struktura v %

Pričakovana podpora iz 2.
javnega razpisa za podukrep 16.4
(nepovratna sredstva): vrednost
zahtevka za izplačilo sredstev
Lastna sredstva partnerstva
SKUPAJ

100

Dodatno k zadnjemu poročilu
Višina prihodkov od prodaje proizvodov na lokalnem trgu, ki jo
je dosegel vodilni partner v zadnjih 12 mesecih pred
zaključkom projekta
Dosežena višina odkupa od kmetijskega gospodarstva (član
partnerstva 1) v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta
Dosežena višina odkupa od kmetijskega gospodarstva (član
partnerstva 2) v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta
Dosežena višina odkupa od kmetijskega gospodarstva (član
partnerstva 3) v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta
Dosežena višina odkupa od kmetijskega gospodarstva (član
partnerstva 4) v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta
Dosežena višina odkupa od kmetijskega gospodarstva (član
partnerstva 5) v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta
Dosežena višina odkupa od kmetijskega gospodarstva (član
partnerstva 6) v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta
Dosežena višina odkupa od kmetijskega gospodarstva (član
partnerstva 7) v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta
Dosežena višina odkupa od kmetijskega gospodarstva (član
partnerstva 8) v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta
Dosežena višina odkupa od kmetijskega gospodarstva (član
partnerstva 9) v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta
Dosežena višina odkupa od kmetijskega gospodarstva (član
partnerstva 10) v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta
Po potrebi dodajte vrstice.

Ali je vodilni partner na lokalnem trgu prodajal tudi proizvode iz
lastne pridelave oziroma lastne predelave proizvodov iz lastne
pridelave

Da

Ne
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Ob-3465/18

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP),
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 51. člena
Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18;
v nadaljnjem besedilu: Uredba) in Mnenja o skladnosti
sheme de minimis pomoči št. M001-2399253-2017/III
z dne 8. maja 2018 za shemo de minimis pomoči »Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja« Ministrstva
za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči,
objavlja
2. javni razpis za podukrep 16.9
Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti
v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom,
socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga
podpira skupnost, ter izobraževanjem
o okolju in hrani

1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja
med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno
izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani,
zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva.
Razpisana sredstva po sklopih: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.498.126,39 eurov.
Javni razpis je strukturiran v tri sklope glede na dejavnost, ki jo opravlja član
partnerstva iz druge alineje prvega odstavka 40. člena Uredbe, in sicer:
– 350.000 eurov za dejavnost s področja izobraževanja: sklop 1;
– 350.000 eurov za dejavnost s področja zdravstvenega varstva: sklop 2 ter
– 798.126,39 eurov za dejavnost s področja socialnega oziroma invalidskega
varstva: sklop 3.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 1.198.501,11 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja
podeželja 2014–2020 – EU,
– 299.625,28 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša
80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša
20 odstotkov.
Javna podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti
Začetek vnosa vloge na javni
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis
razpis in zaprtje javnega razpisa: poteka od 14. januarja 2019 do vključno 12. aprila 2019, do 24. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov: Za upravičene stroške se v skladu s 57. členom Uredbe štejejo stroški, ki so
nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev in do zaključka projekta.
Cilj podukrepa:
Cilj podukrepa je preučitev možnosti razvoja aktivnosti na kmetiji, ki se nanašajo
na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega
varstva oziroma invalidskega varstva.
Informacije o javnem razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-pošta: aktrp@gov.si,
INFO točke KGZS (Priloga 22 razpisne dokumentacije)

2. Namen podpore in cilji podukrepa: namen podpore in cilji podukrepa so določeni v 39. členu Uredbe.
3. Projekt
1. Projekt je določen v 44. členu Uredbe.
2. V skladu s tretjim odstavkom 44. člena, 45. členom in drugim odstavkom 52. člena Uredbe se projekt predloži v elektronski obliki (Word) na obrazcu iz
Priloge 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
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4. Partnerstvo
1. Partnerstvo je določeno v 40. in 49. členu Ured-

2. Šteje se, da član partnerstva iz druge alineje
prvega odstavka 40. člena Uredbe opravlja dejavnost
s področja izobraževanja, če ima registrirano dejavnost:
a) SKD 85 Izobraževanje, in je vpisan v:
– Razvid izvajalcev javno veljavnih programov
vzgoje in izobraževanja, zasebnih učiteljev in zasebnih
vzgojiteljev, ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ali
– Evidenco visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport, ali
– Evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, ali
– Razvid zaposlitvenih centrov, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ali
b) SKD 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja,
kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti.
3. Šteje se, da član partnerstva iz druge alineje
prvega odstavka 40. člena Uredbe opravlja dejavnost
s področja zdravstvenega varstva, če ima registrirano
dejavnost:
a) SKD 86 Zdravstvo, in je vpisan v:
– Evidenco gibanja zdravstvenih delavcev in mreže
zdravstvenih zavodov, ki jo vodi Nacionalni inštitut za
javno zdravje, ali
– Evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, ali
– Razvid zaposlitvenih centrov, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ali
b) SKD 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij, in je vpisan v Razvid humanitarnih
organizacij, ki jo vodi Ministrstvo za zdravje.
4. Šteje se, da član partnerstva iz druge alineje
prvega odstavka 40. člena Uredbe opravlja dejavnost
s področja socialnega varstva oziroma invalidskega varstva, če ima registrirano dejavnost:
a) SKD 87 Socialno varstvo z nastanitvijo oziroma
SKD 88 Socialno varstvo brez nastanitve, in je vpisan:
– Register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve, ki ga vodi Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ali
– Register podeljenih koncesij: institucionalno varstvo v domovih za starejše, ki ga vodi Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ali
– Register podeljenih koncesij za storitev: varstva,
vodenja in zaposlitve posebnimi pogoji, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, ali
– Evidenco o javnih socialnovarstvenih programih,
ki jo vodi Socialna zbornica Slovenije, ali
– Evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, ali
– Razvid zaposlitvenih centrov, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ali
b) SKD 94.991 Dejavnost invalidskih organizacij in
je vpisan v Register invalidskih organizacij, ki ga vodi
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, ali
c) SKD 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij in je vpisan v Razvid humanitarnih organizacij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti.
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5. Invalidsko podjetje iz drugega odstavka 40. člena Uredbe je vpisano v Register invalidskih podjetij pri
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti.
5. Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de
minimis: upravičenec do podpore in prejemnik pomoči
de minimis sta določena v 41. in 49.a členu Uredbe.
6. Vodilni partner in njegove obveznosti: vodilni
partner in njegove obveznosti so določene v 3., 7., 8.,
9. in 10. točki drugega odstavka 47. člena, 50. členu in
prvem odstavku 65. člena Uredbe.
7. Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
Vlogo na javni razpis v skladu s prvim odstavkom
52. člena Uredbe sestavljajo prijavni obrazec s prilogami od 1 do 12, ki so določene v razpisni dokumentaciji.
7.1. Splošni pogoji
1. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so
določeni v 55. in 58. členu Uredbe:
a) v skladu z 9. točko prvega odstavka 58. člena
Uredbe je član partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo,
v letu 2018 vložil zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike;
b) glede izpolnjevanja pogojev iz 1., 3., 4., 5., 6., 7.
in 8. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe se za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore,
vlogi na javni razpis priloži Priloga 1 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi vloge na javni razpis«;
b) glede izpolnjevanja pogojev iz 11. točke prvega
odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži
Priloga 2 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«;
c) glede izpolnjevanja pogojev iz tretjega odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži
Priloga 3 »Izjava člana partnerstva, ki je prejemnik pomoči de minimis, glede enotnega podjetja in združevanja pomoči de minimis, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis v okviru podukrepa 16.9 ne bo presežena
zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnosti pomoči
po drugih predpisih«;
č) glede izpolnjevanja pogojev iz 13. točke prvega
odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži
Priloga 4 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do
podpore, o ločenem računovodstvu oziroma ustreznih
evidencah«;
d) glede izpolnjevanja pogojev iz petega odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži
Priloga 5 »Izjava o zagotavljanju prostega dostopa in
javne uporabe rezultatov projekta«;
e) pogodba o medsebojnem sodelovanju iz 16. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe je Priloga 10;
f) projekt iz drugega odstavka 44. člena Uredbe je
Priloga 11;
g) glede izpolnjevanja pogojev iz 55. člena Uredbe
se vlogi na javni razpis priloži Priloga 6 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, o že prejetih ali
zaprošenih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«.
2. Če član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v skladu s 5. točko 56. člena Uredbe uveljavlja
davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV)
kot upravičen strošek, se poleg dokazil iz prejšnje točke vlogi na javni razpis priloži Priloga 7 »Izjava člana
partnerstva, ki je upravičenec do podpore, da DDV ni
povračljiv«.
3. Poleg prilog iz 1. in 2. točke tega poglavja se vlogi na javni razpis lahko za člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, kot neobvezno dokazilo priložita:
– Potrdilo davčnega organa, da DDV za člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ni povračljiv
v skladu s predpisi, ki urejajo DDV,
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– Potrdilo davčnega organa, da član partnerstva,
ki je upravičenec do podpore, nima več kot 50 eurov
zapadlih neporavnanih davčnih obveznosti do države.
4. V skladu s prvim odstavkom 177. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) mora vodilni partner
za predložene dokumente, izdane v tujem jeziku, zagotoviti slovenski prevod.
7.2. Posebni pogoji
1. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
so določeni v 43. členu Uredbe.
2. Vlogi na javni razpis se priloži kopija akta o ustanovitvi, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz
3. točke prvega odstavka 43. člena Uredbe.
8. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so
določena v 46. členu Uredbe ter dokumentu »Merila za
izbor operacij v okviru PRP 2014–2020«, ki je dostopen
na spletni strani programa razvoja podeželja (http:www.
program-podezelja.si) in so podrobneje opredeljena
v tem poglavju. Glede izpolnjevanja meril iz tega poglavja se vlogi na javni razpis priloži Priloga 12 »Merila
za ocenjevanje vlog«.
2. Če se za posamezno merilo ne predloži predpisanih dokazil, se vloga na podlagi tega merila oceni
z 0 točkami.
3. V skladu s prvim odstavkom 46. 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.
Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog na javni razpis
Merila
I.
1.

2.

II.
1.

PARTNERSTVO – maksimalno število točk
SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk:
Partnerstvo sestavljajo:
– tri ali več kmetijskih gospodarstev, organiziranih kot kmetija,
– dve kmetijski gospodarstvi, organizirani kot kmetija,
– najmanj dva člana partnerstva iz druge alineje prvega odstavka 40. člena Uredbe.
REFERENCE VODILNEGA PARTNERJA – maksimalno število točk:
Vodilni partner ima reference z vodenjem najmanj enega projekta, ki je bil (so)financiran iz sredstev
Evropske unije ali Republike Slovenije, ki je zaključen v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na
javni razpis. Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje tega merila s Prilogo 8 »Izjava vodilnega partnerja
o referencah z vodenjem projektov«.
Vodilni partner ima reference s sodelovanjem v najmanj enem projektu (kot projektni partner), ki je
bil (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije, ki je zaključen v zadnjih petih
letih pred vložitvijo vloge na javni razpis. Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje tega merila s Prilogo 9
»Izjava vodilnega partnerja o referencah s sodelovanjem v projektih«.
PRISPEVEK PROJEKTA H KREPITVI DIVERZIFIKACIJE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH – maksimalno
število točk:
SPODBUJANJE DIVERZIFIKACIJE DEJAVNOSTI NA KMETIJI – maksimalno število točk:
Eden ali več članov kmetije, ki je član partnerstva, bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta
ustvaril prihodke iz dopolnilne dejavnosti, v višini:
– več kot 5.000 eurov,
– več kot 3.000 eurov do vključno 5.000 eurov,
– več kot 1.000 eurov do vključno 3.000 eurov.
Dopolnilne dejavnosti, iz katerih mora biti ustvarjen prihodek, so v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne
dejavnosti, naslednje:
– svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje);
– organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje);
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Merila
– usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje);
– prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– svetovanje in prikazi iz kmečkih gospodinjskih opravil (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški
promet);
– ježa živali (SKD 93.190 Druge športne dejavnosti);
– oddajanje površin za piknike (SKD 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas);
– muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev);
– tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov);
– apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin);
– celodnevno bivanje odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih
dnevnih opravil (SKD 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo);
– dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju
osnovnih dnevnih opravil (SKD 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne
osebe).
Pogoj glede zahtevanega prihodka mora doseči najmanj en član partnerstva, ki je kmetijsko
gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in v okviru katerega se izvaja ena ali več zgoraj navedenih
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s 1. točko drugega odstavka 47. člena
Uredbe.
2. POVEČANJE USPOSOBLJENOSTI ČLANOV KMETIJE – maksimalno število točk:
Eden ali več članov kmetije se bo v času trajanja projekta udeležil usposabljanja s področja predmeta
projekta, ki ga izvede vodilni partner ali druga pravna oseba v skupnem trajanju:
– več kot 15 ur,
– več kot 10 ur do vključno 15 ur,
– več kot 5 ur do vključno 10 ur.
Če bo usposabljanje izvedel vodilni partner, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija,
mora biti v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti, izvedeno v okviru dopolnilne dejavnosti
na kmetiji: organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje).
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu z 2. točko drugega odstavka 47. člena
Uredbe.
III. PRISPEVEK PROJEKTA K NAPREDKU IN DVIGU INOVATIVNOSTI – maksimalno število točk:
1. VKLJUČENOST RAZLIČNIH RANLJIVIH DRUŽBENIH SKUPIN – maksimalno število točk:
Upravičene aktivnosti projekta se izvedejo za:
– najmanj tri ranljive skupine,
– dve ranljivi skupini.
Kot ranljive družbene skupine se štejejo:
a) starejši nad 50 let,
b) brezposelne osebe, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb
(dolgotrajno brezposelne osebe), v skladu z zakonom, ki ureja ukrepe države na trgu dela,
c) otroci s posebnimi potrebami v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
č) osebe z motnjami v duševnem zdravju v skladu z zakonom, ki ureja duševno zdravje,
d) invalidi v skladu z zakonom, ki ureja izenačevanje možnosti invalidov.
2. VKLJUČENOST MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA – maksimalno število točk:
Upravičene aktivnosti projekta so namenjene medgeneracijskemu sodelovanju, pri čemer se za
medgeneracijsko sodelovanje šteje vključenost najmanj dveh od naslednjih starostnih skupin
prebivalstva (generacij):
– osebe mlajše od 15 let,
– osebe v starosti od vključno 15 do vključno 65 let,
– osebe starejše od 65 let.
IV. DODANA VREDNOST PROJEKTA – maksimalno število točk:
1. NOVA ZAPOSLITEV ZA NAMEN IZVEDBE PROJEKTA – maksimalno število točk:
Vodilni partner bo za namen izvedbe projekta zaposlil osebo za najmanj polovični delovni čas,
v skupnem trajanju najmanj polovice časa trajanja projekta.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s 3. točko drugega odstavka 47. člena
Uredbe.
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Merila
2.

ČLAN PARTNERSTVA SE KOT ČLAN KMETIJE VKLJUČI V POKOJNINSKO, INVALIDSKO IN
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IZ NASLOVA OPRAVLJANJA KMETIJSKE DEJAVNOSTI NA TEJ
KMETIJI – maksimalno število točk:
En član kmetije se bo v času trajanja projekta vključil v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno
zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skupnem trajanju najmanj dvanajst mesecev.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s 4. točko drugega odstavka 47. člena
Uredbe.
3. ČLAN PARTNERSTVA, KI JE KMETIJA, V ČASU TRAJANJA PROJEKTA PRIDOBI DOVOLJENJE ZA
OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI – maksimalno število točk:
Eden ali več članov kmetije bo v času trajanja projekta pridobil dovoljenje za opravljanje najmanj ene
od naslednjih dopolnilnih dejavnosti v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti:
– svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje);
– organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje);
– usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje);
– prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– svetovanje in prikazi iz kmečkih gospodinjskih opravil (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški
promet);
– ježa živali (SKD 93.190 Druge športne dejavnosti);
– oddajanje površin za piknike (SKD 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas);
– muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev);
– tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov);
– apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin);
– celodnevno bivanje odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih
dnevnih opravil (SKD 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo);
– dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju
osnovnih dnevnih opravil (SKD 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne
osebe).
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s 5. točko drugega odstavka 47. člena
Uredbe.
V. RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA – maksimalno št. točk:
1. PRENOS ZNANJ IN INFORMACIJ O PROJEKTU – maksimalno število točk:
Eden ali več članov kmetije bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta izvedel prenos znanja in
informacij o vlogi kmetije v projektu za kmetije, ki niso člani partnerstva, v skupnem trajanju:
– več kot 15 ur,
– več kot 8 ur do vključno 15 ur.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s 6. točko drugega odstavka 47. člena
Uredbe.
2. NAČIN IN OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV – maksimalno število točk:
Vodilni partner bo predstavil rezultate projekta z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev,
– treh ali štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev.
Vrste komunikacijskih sredstev so:
– tiskani mediji (kot npr. časopis, revije, časnik),
– televizija (lokalni ali dosegljivost na celotnem območju RS),
– radio (lokalni ali dosegljivost na celotnem območju RS),
– navadna pošta,
– elektronska pošta,
– internet (spletna stran),
– družbena omrežja (kot npr. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube).
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s 7. točko drugega odstavka 47. člena
Uredbe.

Stran

Število
točk
10

10

5
5

20
5

5
3

5
5
3

2457

Stran

2458 /

Št.

82 / 21. 12. 2018

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Merila
3.

EVALVACIJA PROJEKTA S STRANI ZUNANJEGA IZVAJALCA – maksimalno število točk:
Zunanji izvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz tretje alineje 5. točke drugega odstavka 46. člena Uredbe, bo
v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta izvedel evalvacijo projekta, ki vsebuje najmanj:
– preveritev doseganja ciljev projekta,
– oceno primernosti, uspešnosti, učinkovitosti in trajnosti projekta,
– predlog prenosa evalvacijskih ugotovitev v zakonodajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s 8. točko drugega odstavka 47. člena
Uredbe.

9. Upravičene aktivnosti: upravičene aktivnosti projekta so določene v prvem, drugem in petem odstavku
42. člena Uredbe.
10. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v tretjem in četrtem odstavku 42. člena Uredbe:
a) stroški dela na projektu iz 1. točke tretjega odstavka 42. člena Uredbe so upravičeni izdatki za osebe,
ki izvajajo upravičene aktivnosti projekta in so zaposlene
pri članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore:
– plače s pripadajočimi davki in prispevki delavca
in delodajalca, pri čemer se upošteva najvišja priznana
urna postavka (2. bruto) v višini 12 eurov,
– povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med
delom, prevoz na delo in z dela),
– povračila in nadomestila plač z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca, ki pripadajo zaposlenim za obdobje, ko ne delajo (boleznine
do 30 dni, dopust, državni praznik), pri čemer se upošteva najvišja priznana urna postavka (2. bruto) v višini
12 eurov,
– premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, če je delodajalec zavezan za plačilo v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja,
– drugi osebni prejemki v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnina v skladu z 79. členom Zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT,
33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)).
Če je oseba pri članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, zaposlena samo za namen izvedbe
projekta, se:
– stroški bruto plače na projektu s pripadajočimi
prispevki delodajalca priznajo v celoti, vendar največ
do najvišje priznane urne postavke (2. bruto), ki znaša 12 eurov. Dejanska urna postavka zaposlenega na
projektu je količnik bruto plače zaposlenega s prispevki
delodajalca (2. bruto) in povprečne mesečne delovne
obveznosti v urah (ki npr. v primeru zaposlitve za polni
delovni čas znaša 174 ur),
– povračila stroškov v zvezi z delom priznajo v višini
dejansko izplačanih stroškov, vendar največ do višine,
kot jo določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,
– povračila in nadomestila plač z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca iz tretje
alineje prejšnjega odstavka te podtočke priznajo v celoti, vendar največ do najvišje priznane urne postavke
(2. bruto) v višini 12 eurov,
– stroški dela iz četrte in pete alineje prejšnjega
odstavka te podtočke priznajo v celoti.
Če oseba pri članu partnerstva, ki je upravičenec do
podpore, ni zaposlena samo za namen izvedbe projekta,
se stroški dela iz prejšnjega odstavka priznajo v soraz-
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mernem deležu njenega dela na projektu v posameznem mesecu. Delež dela zaposlene osebe na projektu
je količnik števila opravljenih ur na projektu in dejanske
prisotnosti na delu v urah v določenem mesecu;
b) potni stroški iz 1. točke tretjega odstavka 42. člena Uredbe so stroški službenih potovanj, ki jih zaposleni
pri članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore,
opravi v zvezi z izvedbo upravičenih aktivnosti projekta:
– stroški prevoza z lastnim avtomobilom se priznajo
v višini dejansko izplačanih stroškov, vendar največ do
višine, kot to določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega
razmerja,
– stroški prevoza s službenim avtomobilom se priznajo v višini sorazmernega deleža stroška goriva, ki se
preračuna na podlagi opravljenih kilometrov službene
poti in podatka o kombinirani porabi goriva iz Potrdila
o skladnosti za vozilo homologiranega tipa,
– stroški javnega prevoza (npr. vlak, avtobus), cestnine in parkirnine se priznajo v višini dejansko izplačanih stroškov zaposlenemu,
– stroški dnevnic se priznajo v višini dejansko izplačanih stroškov zaposlenemu, vendar največ do višine,
ki jo določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povračil
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja;
c) kot stroški prevoza iz 2. točke tretjega odstavka 42. člena Uredbe se štejejo stroški najema avtobusnega prevoza, nakupa letalskih vozovnic in drugi
stroški prevoza, pri čemer mora biti plačnik računa član
partnerstva, ki je upravičenec do podpore;
č) kot oprema iz 3. točke tretjega odstavka 42. člena Uredbe se štejejo aparat, orodje, naprava in druga
oprema, ki je neposredno povezana z izvedbo upravičene aktivnosti projekta;
d) stroški zunanjih storitev iz 4. točke tretjega odstavka 42. člena Uredbe se izkazujejo z računi ali s plačilom na podlagi podjemne pogodbe, avtorske pogodbe,
pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela
upokojencev in študentskega dela;
e) posredni stroški iz 5. točke tretjega odstavka 42. člena Uredbe se priznajo največ v višini
15 odstotkov upravičenih stroškov dela na projektu za
člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, in uveljavlja stroške dela na projektu.
2. Obdobje upravičenih stroškov je določeno
v 57. členu Uredbe.
3. Neupravičeni stroški so določeni v 56. členu
Uredbe.
11. Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v 48. členu
Uredbe.
2. V skladu s petim odstavkom 54. člena Uredbe se
za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna obrestna mera, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva
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za finance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/referencne_obrestne_mere/.
12. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 51., 52., 53. in 54. členu Uredbe.
2. V skladu s šesto alinejo četrtega odstavka 51. člena Uredbe je javni razpis strukturiran v tri sklope glede na
dejavnost, ki jo opravlja član partnerstva iz druge alineje
prvega odstavka 40. člena Uredbe, in sicer:
– sklop 1: dejavnost s področja izobraževanja;
– sklop 2: dejavnost s področja zdravstvenega varstva ter
– sklop 3: dejavnost s področja socialnega oziroma
invalidskega varstva.
3. V skladu s petim odstavkom 51. člena se v primeru,
da na posameznem sklopu razpisana sredstva niso porabljena, neporabljena sredstva proporcionalno razdelijo
na ostala sklopa iz prejšnje točke, na katerih zaprošena
sredstva presegajo razpoložljiva sredstva.
4. Na ovojnici vloge na javni razpis iz petega odstavka 52. člena Uredbe mora biti prilepljena etiketa
za naslavljanje, ki se izpiše iz informacijskega sistema
ARSKTRP, in na kateri je naveden naziv in oznaka javnega
razpisa: »2. javni razpis za podukrep Podpora za diverzifikacijo dejavnosti na kmetiji«.
5. Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo enako
število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s prvim odstavkom
53. člena Uredbe vloge izberejo na podlagi ponderiranja
meril za izbiro vlog na naslednji način:
– partnerstvo 10 %;
– prispevek projekta h krepitvi diverzifikacije dejavnosti na kmetijah 40 %;
– prispevek projekta k napredku in dvigu inovativnosti
25 %;
– dodana vrednost projekta 15 %;
– razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov projekta 10 %.
6. 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 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 oziroma zahtevek za izplačilo zavrne, če se
ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji
pa niso v skladu s cilji tega podukrepa iz 39. člena Uredbe.
13. Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
1. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev so določeni v 55., v tretjem, četrtem, petem in sedmem odstavku 59. člena ter v 60. členu Uredbe. Zahtevku
za izplačilo sredstev se priložijo priloge od 13 do 21, ki so
določene v razpisni dokumentaciji:
a) zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu s 1. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži Poročilo o iz-
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vajanju projekta na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del
tega javnega razpisa. Poročilo je v elektronski obliki (Word)
dostopno kot Priloga 13;
b) glede izpolnjevanja pogojev iz 10. točke tretjega
odstavka 59. člena Uredbe se za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, zahtevku za izplačilo
sredstev priloži Priloga 14 »Izjava člana partnerstva, ki je
upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev«;
c) če gre za nakup opreme iz 6. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe in na računu ni podrobne specifikacije, se poleg računa zahtevku za izplačilo sredstev
priloži dobavnica ali naročilnica, ki vsebuje podrobno specifikacijo, pri čemer mora biti iz računa razviden sklic na
te dokumente;
č) glede izpolnjevanja pogojev iz 7. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev
priloži Priloga 15 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, o že prejetih javnih sredstvih za iste
upravičene stroške«;
d) kot tržno primerljiva ponudba iz 8. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se šteje ponudba, če je član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vsem potencialnim
ponudnikom poslal enako povpraševanje z minimalnimi
zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma storitve, ponudba pa
vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma
storitve, ki so bile navedene v povpraševanju;
e) vabilo, katalog ali oglas iz 9. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe mora vsebovati najmanj minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve (npr. natisnjen spletni cenik, letak z natisnjeni podatki blaga oziroma
storitve s spletne strani ponudnika, javno objavljene tarife);
f) glede izpolnjevanja pogojev iz 11. točke tretjega
odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži Priloga 16 »Izjava o nepovezanosti članov
partnerstva«.
2. Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo
sredstev so določeni v 47. členu Uredbe:
a) v skladu z 2. točko prvega odstavka 47. člena
Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži kopijo
akta o ustanovitvi;
b) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke drugega odstavka 47. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev
priložijo kopije izdanih računov, iz katerih mora biti razvidno, da so bili izdani za opravljene storitve v okviru dopolnilnih dejavnosti, ki so navedene pri podmerilu »Spodbujanje diverzifikacije dejavnosti na kmetiji« iz 8. poglavja tega
javnega razpisa;
c) glede izpolnjevanja pogoja iz 2. točke drugega odstavka 47. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev
priloži kopija potrdila o udeležbi na usposabljanju, ki ga
izvede vodilni partner ali druga pravna oseba;
č) glede izpolnjevanja pogoja iz 3. točke drugega odstavka 47. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev
priloži kopija pogodbe o zaposlitvi;
d) glede izpolnjevanja pogoja iz 4. točke drugega odstavka 47. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev
priloži Priloga 17 «Izjava o vključitvi v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja
kmetijske dejavnosti«. Šteje se, da je član kmetije vključen
v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, če je vključen
v zavarovanje po naslednjih podlagah:
– 051 ali 052 – obvezna vključitev v pokojninsko in
invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje ali
– 007 – prostovoljna vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 064 – zdravstveno zavarovanje za
vse pravice v obveznem zdravstvenem zavarovanju ali
065 – zdravstveno zavarovanje za pravico do zdravstvenih
storitev ter povračilo potnih stroškov;
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e) izpolnjevanje pogoja glede dopolnilne dejavnosti iz
5. točke drugega odstavka 47. člena Uredbe je razvidno iz
Registra kmetijskih gospodarstev;
f) glede izpolnjevanja pogoja iz 6. točke drugega odstavka 47. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev
priložijo: vabilo na dogodek, fotografija dogodka in lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis udeleženca dogodka;
g) izpolnjevanja pogoja iz 7. točke drugega odstavka 47. člena Uredbe se izkazuje na naslednje načine:
– če gre za objavo v tiskanih medijih, se zahtevku za
izplačilo sredstev priloži kopija članka, brošura, letak,
– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poročilu
o izvajanju projekta navede povezava na spletno stran ali
pa se zahtevku za izplačilo sredstev priloži avdio – video
posnetek objave,
– če gre za objavo na spletni strani vodilnega partnerja ali na družbenem omrežju (kot npr. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), se v poročilu o izvajanju projekta
navede spletni naslov do povezave na objavo,
– če se rezultati projekta razširijo preko elektronske ali
navadne pošte, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo
kopija dopisa ali sporočila in podatki o naslovnikih;
h) glede izpolnjevanja pogoja iz 8. točke drugega odstavka 47. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev
priložita kopija evalvacije projekta in Priloga 18 »Izjava
o referencah zunanjega izvajalca evalvacije projekta«;
i) analiza izvedljivosti prenosa iz 9. točke drugega
odstavka 47. člena Uredbe, ki je sestavni del poročila o izvajanju projekta, ima naslednje sestavine: povzetek, ocena
izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev v prakso v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, problemi in posebnosti pri
prenosu predlaganih rešitev v prakso v okviru dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. ekonomske ali socialne koristi,
sklepi ter priporočila;
j) glede izpolnjevanja pogoja iz 10. točke drugega
odstavka 47. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo: vabilo na javni dogodek, fotografija dogodka
in lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj ime in
priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis udeleženca dogodka.
3. Če gre za stroške dela iz 1. točke tretjega odstavka 42. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev
priložijo naslednja dokazila:
a) za osebe, ki so za namen izvedbe projekta zaposlene pri članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore:
– kopijo pogodbe o zaposlitvi z morebitnimi aneksi ali
drug pravni akt, s katerim je zaposlena oseba razporejena
na delo na projektu, pri čemer mora biti iz pravnega akta
razvidno, ali je oseba zaposlena samo za namen izvedbe
projekta ali poleg izvedbe projekta tudi za druge namene,
– kopijo plačilne liste oziroma obračunski list zaposlene osebe,
– kopijo dokumenta, ki določa letni dopust,
– kopijo obračuna regresa za letni dopust,
– Priloga 19 »Mesečna časovnica zaposlene osebe
na projektu«,
– kopijo obračuna davčnega odtegljaja za zaposleno
osebo (REK-1 obrazec in individualni REK obrazec);
b) za upravičenca do podpore, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, Priloga 20 »Mesečna
časovnica člana kmetije na projektu«.
4. Če gre za potne stroške iz 1. točke tretjega odstavka 42. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev
priložijo naslednja dokazila:
a) kopija potnega naloga z navedbo zaposlene osebe
na projektu, kraja službene poti, trajanja, namena, odredbodajalca, podpisov ipd;
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b) kopija obračuna potnega naloga z vsemi priloženimi računi oziroma dokazili o nastalih stroških (račun in
dokazilo o plačilu parkirnine, cestnine, vozovnice ipd.);
c) če gre za službeno potovanje s službenim avtomobilom, se poleg dokazil iz podtočke a) in b) te točke, priloži
račun za gorivo, ki je bil izdan v obdobju največ 30 dni pred
datumom začetka službenega potovanja in se glasi na
člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ter dokumentacijo, iz katere so razvidni opravljeni kilometri, cena
goriva in podatek o kombinirani porabi goriva iz homologacijskega kartona (kopija Potrdila o skladnosti za vozilo
homologiranega tipa za službeni avtomobil, s katerim je
bilo opravljeno službeno potovanje);
č) kopija dokazila o namenu in udeležbi službenega
potovanja (vabilo oziroma program, zapisnik, lista prisotnosti, poročilo o opravljeni službeni poti ipd.).
5. Če gre za stroške usposabljanj in udeležbe na dogodkih iz 2. točke tretjega odstavka 42. člena Uredbe, se
zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dokazila o izvedbi
aktivnosti projekta (gradivo z usposabljanj ali dogodkov
v tiskani ali elektronski obliki, zapisnik sestanka, lista prisotnih, fotografija dogodka ipd.).
6. Če gre za stroške nakupa nove opreme iz 3. točke
tretjega odstavka 42. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži Priloga 21 »Izjava o obdobju uporabe
nove opreme v projektu«.
7. Če gre za stroške zunanjih storitev iz 4. točke
tretjega odstavka 42. člena Uredbe, ki so stroški dela po
podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, pogodbi o opravljanju
začasnega ali občasnega dela upokojencev in študentsko
delo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja
dokazila:
– kopija avtorske pogodbe, obračun avtorskega honorarja in kopija obračuna davčnega odtegljaja (REK-2
obrazec in individualni REK obrazec);
– kopija podjemne pogodbe, obračun izplačila po tej
pogodbi in kopija obračuna davčnega odtegljaja (REK-2
obrazec in individualni REK obrazec);
– kopija pogodbe o začasnem ali občasnem delu upokojencev, kopija obračuna izplačila po tej pogodbi in kopija
obračuna davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK obrazec) ali
– kopija napotnice in računa študentskega servisa.
14. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev: vlaganje
zahtevka za izplačilo sredstev je določeno v prvem, drugem in šestem odstavku 59. in 61. členu Uredbe.
15. Obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas trajanja projekta: obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas
trajanja projekta, so določene v 60. členu Uredbe.
16. Obveznosti upravičenca do podpore po zadnjem
izplačilu sredstev: obveznosti upravičenca do podpore po
zadnjem izplačilu sredstev so določene v 62. členu Uredbe.
17. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava
podatkov o prejemnikih sredstev je določena v prvem odstavku 63. člena Uredbe.
18. Obdelava osebnih podatkov: 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 ARSKTRP, objavljene na spletni
strani ARSKTRP.
19. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti sta
določena v 64. členu Uredbe.
2. Uveljavljanje višje sile in izjemnih okoliščin je določeno v 65. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Priloga 1: Projekt

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

82 / 21. 12. 2018 /

Stran

Priloga 1: Projekt
1. Osnovni podatki o projektu
a. Partnerstvo (utemeljitev sestave in struktura)

I. Vodilni partner (Opišite in utemeljite vlogo vodilnega partnerja, njegov prispevek in
dodano vrednost k projektu.)
VODILNI PARTNER (Naziv vodilnega partnerja, ime in kontakt kontaktne osebe pri
vodilnem partnerju):
Opis in utemeljitev (opredelite tudi področje vodilnega partnerja, če je vodilni partner pravna
oseba iz druge alineje prvega odstavka 40. člena Uredbe: izobraževanje o okolju in hrani ali
zdravstveno varstvo ali socialno varstvo oziroma invalidsko varstvo):
II. Člani partnerstva iz prvega odstavka 40. člena Uredbe (Opišite in utemeljite vlogo
članov partnerstva, njihov prispevek in dodano vrednost k projektu.)
ČLAN PARTNERSTVA 1 (Naziv člana partnerstva):
Opis in utemeljitev:
III. Člani partnerstva iz drugega odstavka 40. člena Uredbe (Opišite in utemeljite vlogo
članov partnerstva, njihov prispevek in dodano vrednost k projektu.)
ČLAN PARTNERSTVA X (Naziv člana partnerstva):
Opis in utemeljitev:
Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale člane partnerstva.
b. Opis glavnih značilnosti projekta

Naslov projekta

Povzetek vsebine projekta

Namen in področje projekta, pri čemer se upošteva 39. člen Uredbe (Ustrezno
obkrožite)
izobraževanje o okolju in hrani

DA

NE

zdravstveno varstvo

DA

NE

socialno varstvo oziroma invalidsko varstvo

DA

NE
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Splošni cilj projekta in pričakovana sprememba, ki se želi doseči glede na trenutno stanje

Ključni načrtovani rezultati projekta in kdo bo imel korist od njih

Trajanje projekta (Ustrezno označite)
24 mesecev

___

36 mesecev

___

Višina načrtovanih upravičenih stroškov (Za izvedbo
projekta se lahko dodeli podpora, ki znaša od 5.000 eurov do
vključno 45.000 eurov.

V primeru, da se izvede evalvacija projekta, ki jo izvede
zunanji izvajalec, se lahko dodeli podpora, ki znaša od 5.000
eurov do vključno 75.000 eurov.)
2. Vsebina projekta

a. Cilji in namen projekta (Navedite in opišite kakšni so cilji in namen projekta. Na kakšen
način bo projekt prispeval k razvoju aktivnosti na kmetiji, ki se nanašajo na področja
izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma
invalidskega varstva.)

b. Opis problema, ki ga obravnava projekt (Opišite problem, ki ga s projektom
naslavljate.)

c. Opis načrtovanih merljivih rezultatov projekta (Pričakovane rezultate projekta
opredelite s kvantitativno opredeljenimi kazalniki kot npr. št. vključenih udeležencev, število
izvedenih programov, št. izvedenih usposabljanj.)

č. Opis ciljnih skupin projekta (Navedite in jasno opredelite ciljne skupine, ki jih
naslavljate v projektu, kot npr. ranljive družbene skupine, osebe mlajše od 15 let, osebe v
starosti od vključno 15 do vključno 65 let, osebe starejše od 65 let, ipd. Utemeljite, kako
boste te ciljne skupine vključili v izvedbo projekta oz. kako boste zagotovili, da bodo te ciljne
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skupine sodelovale pri poskusni izvedbi aktivnosti projekta ter navedite pričakovano število
udeležencev projekta iz posamezne ciljne skupine, ki bo vključena v projekt)

d. Opis prispevka projekta k napredku in dvigu inovativnosti (Opišite na kakšen način
vaš projekt prispeva k napredku in dvigu inovativnosti.)

e. Opis načrtovanih ciljev in aktivnosti projekta v povezavi z izpolnjevanjem
obveznosti za dosego točk pri merilih za ocenjevanje vlog iz 46. člena Uredbe (Za
vsako merilo, na podlagi katerega se pridobijo točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je
potrebno opisati načrtovane cilje in aktivnosti, da bo merilo izpolnjeno.)
Izbrano merilo

Opis načrtovanih ciljev in aktivnosti

Po potrebi dodajte vrstice z izbranim merilom in opisom načrtovanih ciljev in aktivnosti.

f. Načrtovane aktivnosti projekta: opis aktivnosti po nalogah, ki jih bodo izvedli
posamezni člani partnerstva (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je
upravičenec do podpore, napišite, katere naloge bo izvajal znotraj posamezne aktivnosti bo
izvajal. Za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore in izvaja aktivnosti
projekta iz tretje alineje prvega odstavka 42. člena Uredbe, utemeljite, ali mu izvajanje teh
aktivnosti prinaša ekonomske prednosti.)
Vodilni partner
Načrtovana aktivnost

Načrtovane naloge

Ekonomska prednost

Vodenje in koordinacija
Priprava, organizacija
oziroma izvedba
usposabljanja članov
partnerstva s področja
vsebine projekta
Aktivnosti, ki so neposredno
povezane z izvedbo projekta
Priprava analize izvedljivosti
prenosa projektnih rešitev v
prakso v okviru dopolnilne
dejavnosti na kmetiji
Razširjanje rezultatov
projekta

Da/ne; utemeljitev:
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Član partnerstva 1
Načrtovana aktivnost
Vodenje in koordinacija

Načrtovane naloge

Ekonomska prednost

x

x

Priprava, organizacija
oziroma izvedba
usposabljanja članov
partnerstva s področja
vsebine projekta
Aktivnosti, ki so neposredno
povezane z izvedbo projekta

Da/ne; utemeljitev:

Priprava analize izvedljivosti
prenosa projektnih rešitev v
prakso v okviru dopolnilne
dejavnosti na kmetiji
Razširjanje rezultatov
projekta
Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.

g. Vloga kmetije pri poskusni izvedbi aktivnosti, ki se nanašajo na področja
izobraževanja, zdravstvenega varstva socialnega varstva oziroma invalidskega
varstva (Opišite vlogo kmetije pri izvedbi posameznih aktivnosti projekta, ki se nanašajo na
področje izvajanja projekta. V primeru, da je v partnerstvo vključenih več kmetij, navedite,
na kateri kmetiji se bodo poskusno izvedle te aktivnosti.)

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.

h. Uporabnost in trajnost rezultatov projekta
(Utemeljite uporabnost in trajnost rezultatov, ki jih nameravate doseči v projektu. Opišite
ukrepe za zagotovitev uporabnosti rezultatov projekta in za zagotovitev trajnosti rezultatov
po zaključku projekta.)
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i. Opis projektnih tveganj in načrtovanih ukrepov za njihovo zmanjšanje

3. Terminski načrt in finančna konstrukcija:

a. Finančna konstrukcija projekta (Za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja
projekta navedite upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in
njihove načrtovane upravičene stroške. Upravičeno aktivnost vodenje in koordinacija
projekta lahko izvaja samo vodilni partner.)
Vodilni partner (navedba)
Upravičena
aktivnost

Drugo
Prvo
1212mesečje mesečje

Član partnerstva 1 (navedba)

Tretje
Drugo
Tretje Skupaj Prvo
12121212mesečje mesečje mesečje
mesečje

Skupaj

znesek v EUR
Vodenje in
koordinacija
izvedbe projekta
Priprava,
organizacija
oziroma izvedba
usposabljanja
članov partnerstva
s področja vsebine
projekta
Aktivnosti, ki so
neposredno
povezane z izvedbo
projekta
Priprava analize
izvedljivosti
prenosa projektnih
rešitev v prakso v
okviru dopolnilne
dejavnosti na
kmetiji
Razširjanje
rezultatov projekta
SKUPAJ
Po potrebi dodajte stolpce.

x

x

x

x
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b. Stroškovni načrt projekta po članih partnerstva z opredelitvijo in utemeljitvijo
stroškov (Navedite razdelitev stroškov po posameznih članih partnerstva, jih opredelite in
utemeljite).

Vodilni partner (navedba)
Vrsta
upravičenega
stroška

Drugo
Prvo
1212mesečje mesečje

Član partnerstva 1 (navedba)

Drugo
Prvo
Tretje Skupaj
121212mesečje mesečje
mesečje

Tretje Skupaj
12mesečje

znesek v EUR

Stroški dela na
projektu
Potni stroški
Stroški
usposabljanj in
udeležbe na
dogodkih, ki niso
stroški dela na
projektu
Stroški nakupa
nove opreme
Oprema 1
Oprema 2
Stroški zunanjih
storitev
Posredni stroški
SKUPAJ
Po potrebi dodajte stolpce.

Opredelitev in utemeljitev načrtovanih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je
upravičenec do podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni
stroški, stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški
nakupa nove opreme, stroški zunanjih storitev. Pri stroških dela na projektu je potrebno
opredeliti tudi načrtovan obseg dela (v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki bo
uveljavljal te stroške. Pri stroških nakupa nove opreme je potrebno utemeljiti načrtovan
nakup vsake opreme v povezavi s predvideno uporabo te opreme pri izvedbi načrtovanih
projektnih aktivnosti in predvidenim številom mesecev uporabe nove opreme v projektu. Pri
posrednih stroških se navede načrtovan odstotek glede na upravičene stroške dela na
projektu.)
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4. Razširjanje rezultatov projekta

a. Podrobnejši opis načinov in obsega razširjanja rezultatov projekta ter vloge
vodilnega partnerja in drugih članov partnerstva pri tem
(Navedite načrtovane načine razširjanja rezultatov npr. preko spletne strani vodilnega
partnerja oz. članov partnerstva, radijskih oglasov, družbenih omrežij, tiskovin, elektronske
pošte, ipd., načrtovan obseg npr. 10 tiskanih oglasov v lokalnem časopisu, 5 objav na
spletni strani, ipd. ter pojasnite, kdo izmed članov partnerstva bo izvajal oz. sodeloval pri
posameznem načrtovanem načinu razširjanja rezultatov).

b. Vloga kmetije pri razširjanju rezultatov projekta, prenosu znanj in informacij o
projektu
(Navedite, kako bo kmetija razširjala oz. sodelovala pri razširjanju rezultatov projekta,
prenosu znanj in informacij o projektu).
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Priloga 2: Poročilo o izvajanju projekta

Naslov projekta

Obdobje (od DD.MM.LLL do DD.MM.LLL) na katerega se nanaša poročilo
(iz zadnjega poročila morajo biti ločeno navedene dosežene aktivnosti in druge obvezne
sestavine poročila za zadnje 12 mesečno obdobje in za celotno obdobje trajanja projekta)

Vodilni partner

Ime in priimek ter kontakt osebe, odgovorne za pripravo poročila

Kraj in datum

1. Povzetek izvedenih aktivnosti

2. Doseženi cilji v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz naslova meril za
ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega so bile pridobljene točke pri merilih
za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati dosežene cilje.)
Izbrano merilo

Opis doseženih ciljev

3. Doseženi merljivi rezultati projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki) (.)
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4. Opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih
partnerjih) (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do
podpore, napišite, katere aktivnosti je izvajal in kako je prispeval k dosegu načrtovanih
ciljev.)
Član partnerstva

Izvedena aktivnost

Cilj, h kateremu je
prispevala izvedena
aktivnost

5. Analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne
dejavnosti na kmetiji (Obvezne sestavine analize so: povzetek; ocena izvedljivosti prenosa
predlaganih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji (tudi z vidika
zakonodaje, ki ureja izvajanje te dejavnosti); problemi in posebnosti pri prenosu predlaganih
rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji; koristi predlaganih rešitev za
kmetijsko gospodarstvo, kot npr. ekonomske ali socialne koristi; sklepi ter priporočila.)

6. Zagotavljanje uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta (Utemeljite uporabnost in
trajnost rezultatov, ki ste jih dosegli v okviru izvedbe projekta, po zaključku projekta ter
sprejete ukrepe s katerimi ste zagotovili uporabnost in trajnost rezultatov po zaključku
projekta.)

7. Opis razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja in vloga kmetije)
(Navedite dosežene načine razširjanja rezultatov npr. preko spletne strani vodilnega
partnerja oz. članov partnerstva, radijskih oglasov, družbenih omrežij, tiskovin, elektronske
pošte, ipd.; dosežen obseg npr. 10 tiskanih oglasov v lokalnem časopisu, 5 objav na spletni
strani, ipd. ter opišite vlogo vodilnega partnerja in kmetije pri izvedbi razširjanja rezultatov
projekta, prenosu znanj in informacij o projektu.)

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.

8. Evalvacija projekta s strani ciljne skupine, ki je bila vključena v projekt, in
samoevalvacija projekta, ki jo opravi upravičenec do podpore in vsebuje:
- ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje partnerstva,
- opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med partnerji),
- spoznanja pri izvedbi projekta.
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9. Finančno poročilo: razdelitev doseženih upravičenih stroškov po posameznih
članih partnerstva z njihovo opredelitvijo in utemeljitvijo (Za posamezno
dvanajstmesečno obdobje izvajanja projekta navedite upravičene stroške po posameznih
članih partnerstva, ki so upravičenec do podpore, z njihovo opredelitvijo in utemeljitvijo.)

Vodilni partner (navedba)
Prvo

Drugo

Tretje

Vrsta upravičenega 121212stroška
mesečje mesečje mesečje

Skupaj

Član partnerstva 1 (navedba)
Tretje Skupaj
Drugo
Prvo
121212mesečje mesečje mesečje

znesek v EUR
Stroški dela na
projektu
Potni stroški
Stroški usposabljanj
in udeležbe na
dogodkih, ki niso
stroški dela na
projektu
Stroški nakupa nove
opreme
Stroški zunanjih
storitev
Posredni stroški
SKUPAJ
Po potrebi dodajte stolpce.

Opredelitev in utemeljitev doseženih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je
upravičenec do podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni
stroški, stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški
nakupa nove opreme, stroški zunanjih storitev. Pri stroških dela na projektu je potrebno
opredeliti tudi dosežen obseg dela (v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki je
uveljavljal te stroške in pojasniti morebitne razlike med načrtovanim in doseženim obsegom
dela. Pri stroških nakupa nove opreme je potrebno utemeljiti nakup vsake nove opreme v
povezavi s podrobnejšo opredelitvijo uporabe te opreme pri izvedbi projektnih aktivnosti in
številom mesecev uporabe nove opreme v projektu. Pri posrednih stroških se navede
uveljavljen odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.)
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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,
– 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,
– Partnerskega
sporazuma
med
Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020,
št. 2014SI16M8PA001.3.0 z dne 15. 2. 2018,
– Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 št. CCI
2014SI16MAOP001, verzija 2.0 z dne 4. 7. 2016 ter
1. sprememba, 2.1 z dne 29. 7. 2016, 2. sprememba,
3.2 z dne 6. 12. 2017,
– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12,
21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17),
– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05
– uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07
– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12,
47/13, 12/14, 90/14 in 51/16),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in
13/18 – ZJF-H),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Spremembe proračuna Republike Slovenije za
leto 2018 (DP2018-A) (Uradni list RS, št. 71/17),
– 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 in 69/16 – popr.,
15/17, 69/17 in 67/18),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi
organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski
sklad z dne 14. 12. 2018, št. 1-1/1MK/0 (dokument
SVRK št. 3032-17/2018/23),
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor operacij »Mreža centrov raziskovalnih
umetnosti in kulture«
(v nadaljevanju MCRUK)
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministr-
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stvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija
izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR).
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020:
– prednostne osi 1. »Mednarodna konkurenčnost
raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«,
– prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje
pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega
pomena«,
– specifičnega cilja: 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za
boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje največ
dveh MCRUK. Med področja, ki jim je namenjena podpora, sodijo povezovanje področij znanosti, umetnosti, tehnologije in gospodarstva, s posebnim ozirom na
izboljšanje mednarodne konkurenčnosti, boljšo izrabo
obstoječe in razvoj nove raziskovalne infrastrukture,
vključevanje v mednarodne raziskovalne programe, izrabo inovativnega potenciala raziskovalcev in njihovo
mednarodno mobilnost.
2.2 Namen in cilj javnega razpisa
Splošno: glede na vključenost v prvo prednostno
os operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, razpis spodbuja nacionalno in mednarodno konkurenčnost raziskav,
inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno
specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva, izboljšanje infrastrukture za raziskave in
inovacije ter promocijo kompetentnih centrov (kot konzorcijskih partnerjev), ob upoštevanju ciljev skladnega
regionalnega razvoja.
Namen razpisa je spodbujanje produkcije
MCRUK ter tako na osnovi globalno najbolj prodornih
idej (še posebej tistih, ki so relevantne za razvoj prednostnih področij Slovenske strategije pametne specializacije) omogočiti kreativno sodelovanje na področju znanosti, umetnosti, tehnologije in gospodarstva,
sredstva pa namensko vezati predvsem za skupne
raziskave, razvoj in inovacije, za podporo naložbam
v raziskovalno infrastrukturo, v znanje in kompetence raziskovalnega potenciala ter za ustvarjalnost in
optimizacijo podpornega okolja za podjetništvo in
inovacije, s tem pa neposredno za večjo prodornost
obstoječih in novih slovenskih podjetij z novimi prebojnimi produkti in storitvami. Osnovni namen razpisa
sledi promocijsko naravnani misli, da so raziskovalne
umetnosti izjemna in aktualna razvojna priložnost, ki
jo omogočajo nove tehnologije, in je, kljub morebitnim zadržkom, vezanih na (ne)razumevanje pojma
sodobnih disruptivnih praks, v razvojnem smislu ne
smemo zamuditi.
Cilj: specifični cilj prve prednostne naložbe je učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj
znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno
sodelovanje v trikotniku znanja.
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Skladno z navedenim želi Ministrstvo za kulturo
s tem razpisom doseči izboljšanje pogojev za delo
največ dveh MCRUK, ki bosta kot nacionalni mreži
po načelu soustvarjanja in mreženja tvorili vsaka vsaj
po eno aktivno platformo za razvoj sodobnih raziskovalnih umetnosti v Republiki Sloveniji. Glede na regionalno, nacionalno in mednarodno orientirane cilje
razpisa so zaželene operativne projektne povezave
med obema izbranima konzorcijema, ne nazadnje
tudi glede na jasno izraženo načelo racionalne izrabe
infrastrukture in obstoječe ter nove sodobne raziskovalne in promocijske opreme. Z vlaganji ter s strateškim povezovanjem na izbranih prioritetnih področjih prijaviteljev želi Ministrstvo za kulturo s pomočjo
pojma sodobnih raziskovalnih umetnosti vzpostaviti
nov hibriden ekosistem inovacij, podpreti odpiranje
kvalitetnih delovnih mest ter ustvarjanje višje dodane
vrednosti, kar je tudi eden od osnovnih pogojev za
dvig življenjskega standarda prebivalstva. Razpis želi
spodbuditi večjo kritično maso znanja, raziskovalnih
kapacitet in kompetenc, razkriti inovacijski potencial
področja kulture in umetnosti v povezavi z znanostjo,
tehnologijo in gospodarstvom ter prispevati h krepitvi
konkurenčnosti in prepoznavnosti Republike Slovenije. Eden od pomembnih splošnih ciljev razpisa je tudi
nadgradnja vpeljanega kreativnega načina mišljenja
»design thinking« v »art and science thinking« – v korist družbe ustvariti novo kulturo sodelovanja med
umetnostjo in znanostjo.1
2.3 Pomen pojmov
Mrežo centrov raziskovalnih umetnosti in kulture
(MCRUK), po načelih so-ustvarjanja, participacije in
mreženja, tvorijo posamezni centri raziskovalnih umetnosti. MCRUK spodbuja nastanek platform, ki s svojo
operativno kompetenco predstavljajo trajnostno nadgradnjo celotnega projekta. Za razliko od posameznih konzorcijskih partnerjev v mreži, sama mreža
ni organizirana kot pravna oseba. MCRUK omogoča
združevanje kreativnih, tehničnih in producentskih potencialov, vzdrževanje razstavljenih projektov in njihovo hranjenje, raziskovalno dejavnost, povezovanje
umetnosti in znanosti, informiranje in komunikacijo
z javnostjo, izobraževanje in nagovarjanje povečanega števila obiskovalcev, delo z mlajšo potencialno publiko in razvoj aplikativnih projektov. Omogoča
nastajanje in izvajanje inovativnih deficitarnih projektov s področja povezovanja znanosti, umetnosti,
tehnologije in gospodarstva. Deluje kot združevalec
družbenih, kulturnih in znanstvenih aktivnosti na nacionalnem nivoju in v mednarodnem prostoru, hkrati
pa lokalni skupnosti omogoča vključevanje v sodobne razvojne tokove ob ohranjanju obstoječe lokalne
identitete, integritete in razpoznavnosti. Na ta način
se znatno povečujejo možnosti za interdisciplinarno
interakcijo med znanostjo, umetnostjo, tehnologijo in
gospodarstvom ter zagotavljajo pogoji za delovanje
v smislu horizontalnega prečenja področij.
Konzorcij sestavljajo konzorcijski partnerji, prijavitelj
pa je lahko le vodilni partner konzorcija. Konzorcijski
partnerji so upravičenci s področja kulture, izjemoma
tudi s področja delovanja univerz ter samostojnih visokošolskih zavodov (če so ključni za delovanje konzorcija, pri čemer delež takšnih institucij ne sme preseči 1/3

1
Prosto po Gerfriedu Stockerju in Andreasu J. Hirschu: »The practice of Art and Science«, Ars Electronica,
Linz, 2017.
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vseh članov konzorcija)2, ki so dejavni tudi na področju
raziskovalnih umetnosti (skladno s pogojem 4 točke
3), izjemoma tudi univerze in samostojni visokošolski
zavodi, če so ključni za delovanje konzorcija pri čemer
delež takšnih institucij ne sme preseči 1/3 vseh članov
konzorcija. Formalno povezani s konzorcijsko pogodbo
ti predstavljajo posamezno prijaviteljevo mrežo konzorcijskih partnerjev. Finančni tok poteka izključno med
Ministrstvom za kulturo in izbranim vodilnim partnerjem
konzorcija, ne pa tudi neposredno s posameznimi konzorcijskimi partnerji.
Centri raziskovalnih umetnosti sestavljajo prijaviteljevo MCRUK. Za skupen nastop na tem razpisu so
povezani v konzorcij. V razpisu gre za izbor največ
dveh konzorcijev. Oba delujeta na območju celotne Republike Slovenije. V okviru posameznega konzorcija bo
dodeljeno 60 % sredstev za kohezijsko regijo Vzhodna
Slovenija in 40 % za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Centri raziskovalnih umetnosti v mreži so nosilci
izvajanja programskih in projektnih aktivnosti.
Platforma za razvoj sodobnih raziskovalnih umetnosti je nadgradnja dejavnosti prijaviteljeve mreže konzorcijskih partnerjev, ki po načelu so-ustvarjanja in mreženja predstavlja odprto osnovo (kot neke vrste operacijski
sistem), na kateri se lahko izvajajo zahtevnejši projekti
in raziskave, vendar ne nastopa kot samostojna pravna
oseba. Ustvarjalcem in strokovnjakom različnih profilov
s kreativnim potencialom omogoča sodelovanje, eksperimentiranje, raziskovanje, razvijanje idej, procesov in disruptivnih praks, kakor tudi produkcijo vzorčnih izdelkov
ter storitev. Platforma je izrazito odprtega tipa (javnost
delovanja zagotavlja lastna spletna stran konzorcija)
in je namenjena razvoju kreativnih rešitev in procesov,
mednarodnemu mreženju ustvarjalcev in strokovnjakov
ter preizkušanju idej, storitev in vzorčnih (pol)izdelkov.
Odpira nove poglede, vprašanja, možnosti in priložnosti, ki jih nudijo kreativne povezave znanosti, umetnosti,
tehnologije in gospodarstva. Prost dostop do platforme
je omogočen tudi preko lastne spletne strani. Slednja
omogoča vpogled v tekoče projekte, znanja, kakor tudi
v delovanje platforme na nivoju disruptivnih praks.
Trajnostni vidik se manifestira v formiranju, obstoju
in operativnem ohranjanju platform. Predstavlja vsaj triletno konsolidacijo kadrovskih zmogljivosti, produkcijske
infrastrukture, opreme in znanja (v okviru pojma sodobnih raziskovalnih umetnosti) po izteku sofinanciranja
operacije – vsega, kar je potrebno za nemoteno operativno delovanje platforme. Vsebinska celovitost in zaokroženost platforme, oziroma njena osnovna vsebinska
opredeljenost je razvidna iz spletne strani konzorcija, ki
ne omogoča le vsem pod enakimi pogoji vpogleda v tekoče projekte, znanja in dosežke s področja disruptivnih
praks, temveč omogoča tudi večjo dostopnost potencialnih zainteresiranih zunanjih ustvarjalcev in uporabnikov.
Platforma sloni na odprtosti delovanja (javnost delovanja), ki vsem zainteresiranim omogoča enakopravno
udeležbo. Pod enakimi pogoji vsem omogoča dostop
do projektnih dosežkov in rezultatov, nastalih v času sofinanciranja operacije, za izvajanje projektov pa tudi do
opreme, financirane iz operacije. Platforma zato nikomur
ne prinaša konkurenčnih prednosti. V času amortiza-

2
(Standardna klasifikacija dejavnosti 2008 / pripravila
in uredila Frida Braunsberger - Ljubljana: Statistični urad
Republike Slovenije, 2010; št. 11; ISBN 978-961-239-156-0)
in sodijo v oddelek pod nazivom »R« Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti od vključno R90 do vključno
R90.040) ter Univerzitetno izobraževanje pod 85.422.
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cijske dobe opreme se o njeni uporabi vodi dnevnik, iz
katerega je razvidno, kdo, kdaj, pod kakšnimi pogoji in
za kaj je opremo uporabljal.
Raziskovalne umetnosti je izraz, ki meri na stično
polje znanstvenih in umetnostnih praks. Te segajo na
področje aplikacij sodobnih tehnologij, z dejavnostjo in
odkritji pa bogatijo rešitve, spoznanja, terminologijo in
načine prezentacije drugih področij ter tako ustvarjajo
nove sinergične učinke. S prepletom znanstvenih in
umetnostnih poskusov, raziskovalne umetnosti blažijo
ostre meje med naravoslovnimi in družboslovnimi vedami na področjih, kot so informacijsko-komunikacijske
tehnologije, humanizacija tehnologije, virtualna in razširjena resničnost, robotika, biotehnologija in nanotehnologija – nelinearnosti in procesualnosti pa odpirajo
nove možnosti produkcijskih praks tudi v gospodarstvu.
Raziskovalna infrastruktura, kot jo gre razumeti za
namen tega razpisa, sloni na načelu racionalne izrabe
obstoječih prostorskih zmogljivosti konzorcijskih partnerjev ter obstoječe in nove sodobne raziskovalne ter
promocijske opreme. Gre za funkcionalno obogatitev
obstoječih prostorskih zmogljivosti z opremo ter za vključevanje pridobljenega znanja in angažiranje kadrovskih
potencialov. Izbrana prijavitelja sta dolžna voditi evicenco nabavljene opreme in z njo postopati smiselno, kot
to predvideva 71. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013 – kadar gre za opremo, ki je specifične narave in je ključnega pomena za izvedbo operacije (rok poročanja 5 let).
Nakup preostale opreme, ki služi le izboljšanim operativnim pogojem delovanja MCRUK, pa je zavezan drugim
veljavnim nacionalnim pravnim podlagam, kot na primer
amortizacijski stopnji po aktualno veljavnih računovodskih standardih RS. Raziskovalna infrastruktura se ne
sme uporabljati za komercialne gospodarske namene.
Poslanstvo MCRUK je vzpostavitev konzorcijsko
organizirane funkcionalne strukture (platforme), ki bo
sposobna:
– konceptualnega in operativnega razvoja sodobnih
raziskovalnih umetnosti;
– podpreti razvoj po prednostnih področjih strategije pametne specializacije, upoštevajoč regionalne specifike in kompetence posameznega centra;
– sodelovanja z razvojnimi oddelki gospodarsko naravnanega sektorja (tudi turizma);
– prezentacije, dialoga in partnerstva s primerljivimi
mrežami in središči v drugih državah;
– koordinirane promocije, popularizacije in komunikacije;
– horizontalno mrežiti in vertikalno sodelovati z drugimi podobnimi središči ter drugimi pravnimi subjekti
v regiji, državi, EU in izven nje – predvsem z raziskovalnimi organizacijami in gospodarskimi družbami;
– vzdržno upravljati in razvijati lastno MCRUK;
– delovati po načelih pametne specializacije glede na strateške usmeritve posamezne regije in doslej
izkazanih specifičnih kompetenc posameznega centra
v mreži;
– izvajanja sodobne intermedijske umetniške produkcije in z njo povezane znanstveno-raziskovalne
produkcije v skladu z usmeritvijo posameznega centra
v smislu povezovanja znanosti, umetnosti, tehnologije
in gospodarstva;
– trajnostne naravnanosti in razvijanja operativne
platforme, skladno z umetniško in raziskovalno sodobno zastavljeno vizijo glede vloge sodobne umetnosti in
znanosti (raziskovalna umetnost);
– promocije, vzgoje in izobraževanja strokovne in
širše javnosti glede povezovanja, znanosti, umetnosti
in tehnologije.
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Vsak prijavitelj mora načrtovati vsaj sledeče kazalnike:
– število podjetij, ki sodelujejo s kulturnimi ustanovami (13),
– število v projekt vključenih raziskovalcev (25),
– število izvedenih projektov ob izboljšanih raziskovalnih zmogljivostih (5).
O izpolnjevanju kazalnikov bo prijavitelj moral poročati tudi glede na predvideno razmerje porabe sredstev
v obeh kohezijskih regijah v razmerju KRVS/KRZS 60:40.
Izboljšane raziskovalne zmogljivosti pomenijo konsolidacijo kadrovskih zmogljivosti, produkcijsko infrastrukturo z opremo in znanjem v okviru pojma sodobnih
raziskovalnih umetnosti.
Razpis ni namenjen vzpostavljanju novih institucij, temveč zagonu obstoječih struktur, z referencami
izkazanih prijaviteljev, predvsem pa njihovemu medsebojnemu sodelovanju z namenom projektne in trajne
programske konsolidacije kadrovskih zmogljivosti znotraj raziskovalne infrastrukture v okviru pojma sodobnih
raziskovalnih umetnosti.
Upravičene aktivnosti:
Do financiranja na podlagi tega javnega razpisa so
upravičene aktivnosti izbranega konzorcija, ki so neposredno vezane na programe in projekte iz vloge prijavitelja, ki je bila na podlagi tega razpisa izbrana v sofinanciranje ter so v skladu s predmetom in cilji javnega
razpisa – skladno z vsebinskimi in formalnimi pogoji
ter merili tega razpisa, kot je to navedeno v nadaljevanju. Gre predvsem za povezovanje področij znanosti,
umetnosti, tehnologije in gospodarstva, za aktivnosti, ki
podpirajo večjo mednarodno konkurenčnost in odličnost
raziskav, za boljšo izrabo in razvoj raziskovalne infrastrukture, za vključevanje v mednarodne raziskovalne
programe ter izrabo raziskovalnega potenciala raziskovalcev ter njihovo mobilnost.
Med upravičene aktivnosti sodi tudi vpeljan pojem
laboratorija (art-lab) kot projektno ustvarjalne aktivnosti znotraj posameznega centra raziskovalnih umetnosti,
primeren za izvajanje določenih raziskovalnih dejavnosti
(na primer bioumetnost ipd.). Gre za eno od dejavnosti
izbranega prijavitelja, vendar laboratorij ne nastopa kot
samostojna pravna oseba. Višja razvojna oblika je platforma, ki združuje vse potenciale konzorcijskih partnerjev.
2.4 Regionalna razsežnost po NUTS 2
Operacija ali deli operacije se bodo izvajali v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in kohezijski regiji Zahodna Slovenija.3
Način delitve sredstev po regijah:
Stroški bodo upravičeni glede na kohezijsko regijo
Vzhodna Slovenija in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija v odvisnosti od tega, kje ima konzorcijski partner
sedež ali poslovno enoto.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Formalni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
so naslednji:
1. pravočasnost prispetja vloge, pravilno označena
ovojnica,
2. popolnost vloge,
3. ustreznost prijavitelja,
4. ustreznost konzorcijskih partnerjev v skladu
s konzorcijsko pogodbo,
5. zaprta finančna konstrukcija prijavljenega projekta.

3
Omenjena delitev je dostopna na strani: http://www.
mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_2014_2020/
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Vloga, ki ne bo izpolnjevala formalnih pogojev za
kandidiranje na javnem razpisu iz 1. točke prejšnjega
odstavka, bo s sklepom zavržena (kot je navedeno
v točki 19 javnega razpisa). Za vlogo, ki ne bo formalno
popolna skladno z 2. točko prejšnjega odstavka, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvam (kot je navedeno v točki 20
javnega razpisa). Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev
za kandidiranje iz 3., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka,
bo s sklepom zavrnjena in ne bo ocenjevana.
K pogoju 1: Pravilnost označbe in pravočasnost
Vloga se šteje za pravočasno prispeto in pravilno
označeno skladno z 19. točko javnega razpisa.
K pogoju 2: Popolnost vloge
Vloga se šteje za popolno, če vsebuje pravilno in
popolno izpolnjen Prijavni obrazec in vsebuje vse zahtevane priloge v skladu s točko 7 (Vsebina in priprava
vloge na javni razpis) javnega razpisa.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje pravilno in popolno izpolnjen, podpisan in žigosan
Prijavni obrazec, vse zahtevane priloge, podpisane in
žigosane izjave ter zahtevana dokazila.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati ali
natisniti tako, da bi ti lahko bili nepregledni ter bi delovali
kot da bi bili spremenjeni. Prijavni obrazec s prilogami in
dokazili ter finančni načrt je potrebno predložiti tudi na
e-nosilcu podatkov (CD-ROM, DVD-ROM ali USB podatkovni ključ) v Wordovi ali pdf oziroma Excelovi obliki.
Tiskana verzija posredovanih obrazcev se mora ujemati
z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano in
elektronsko verzijo velja tiskana verzija.
K pogoju 3: Ustreznost prijavitelja
Prijavitelji tega razpisa in vključeni konzorcijski partnerji so lahko zasebni in javni zavodi ter društva s področja kulture s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo
v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu
kot glavno dejavnost opredeljeno delovanje na področju
kulture in umetnosti, na področju univerze ali visokošolskih zavodov4, ki združujejo kulturno-umetniško in raziskovalno dejavnost ter so bili ustanovljeni najmanj dve
leti pred objavo javnega razpisa (razvidno iz fotokopije
ustanovnega ali drugega ustreznega pravnega akta prijavitelja). Kot konzorcijski partnerji se izjemoma lahko
prijavijo tudi univerze in samostojni visokošolski zavodi,
če so ključni za delovanje konzorcija, pri čemer delež takšnih institucij ne sme preseči 1/3 vseh članov konzorcija.
K pogoju 4: Ustreznost konzorcijskih partnerjev
v skladu s konzorcijsko pogodbo
Konzorcij: Na razpisu sodelujejo konzorcijski partnerji, ki so za ureditev medsebojnih razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo, ki je del razpisne dokumentacije ter
izpolnjujejo vse v konzorcijski pogodbi navedene zahteve.
Konzorcij se lahko prijavi (v imenu konzorcija izvede prijavo le en konzorcijski partner kot vodilni partner
konzorcija) na javni razpis samo z eno vlogo, posamezni
konzorcijski partnerji pa samo v enem konzorciju.
Omejitve za konzorcijske partnerje in njihove poslovne enote: V konzorciju, ki se prijavlja na razpis, ne
morejo sodelovati konzorcijski partnerji in njihove poslovne enote, ki:
– niso zasebni in javni zavodi ter društva s področja
kulture, s sedežem v Republiki Sloveniji,
4
(Standardna klasifikacija dejavnosti 2008 / pripravila
in uredila Frida Braunsberger - Ljubljana: Statistični urad
Republike Slovenije, 2010; št. 11; ISBN 978-961-239-156-0)
in sodijo v oddelek pod nazivom »R« Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti od vključno R90 do vključno
R90.040) ter Univerzitetno izobraževanje pod 85.422.
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– niso univerze ali samostojni visokošolski zavodi
in kot člani konzorcija sodijo v delež institucij, ki ne sme
preseči 1/3 vseh članov konzorcija,
– ki nimajo v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem
pravnem aktu kot glavno dejavnost opredeljenega delovanja na področju kulture in umetnosti ali na področju univerz in samostojnih visokošolskih zavodov5 in kot taki ne
združujejo kulturno-umetniške in raziskovalne dejavnosti
ali dejavnosti univerze ali visokošolskih zavodov,
– niso bili ustanovljeni najmanj 2 leti pred objavo
tega javnega razpisa (razvidno iz fotokopije ustanovnega ali drugega ustreznega pravnega akta konzorcijskega partnerja ali njihove poslovne enote),
– nimajo poravnanih vseh obveznosti, davkov in
prispevkov do Republike Slovenije na zadnji delovni dan
v mesecu pred oddajo vloge (razvidno iz potrdila FURS),
– jim je bila v zadnjih dveh letih pred potekom roka
za oddajo vloge s pravnomočno odločbo pristojnega
organa Republike Slovenije izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (razvidno iz izjave oziroma
izpis iz prekrškovne evidence),
– ne zagotavljajo, da kot konzorcijski partnerji ali
njihove poslovne enote in njihovi zakoniti zastopniki
niso v kazenski evidenci (razvidno iz izpisa iz kazenske
evidence),
– imajo ob prijavi na razpis blokiran transakcijski
račun (razvidno iz potrdila, ki ga pridobi prijavitelj v svoji
poslovni banki),
– ne soglašajo in za potrebe tega javnega razpisa
izrecno ne dovoljujejo Ministrstvu za kulturo pridobiti vse
zgoraj navedene podatke iz javnih evidenc (razvidno iz
podpisane izjave prijavitelja),
– so za projekt, s katerim se prijavljajo na razpis,
pridobili pomoč iz drugih sredstev državnega proračuna
ali proračuna lokalnih skupnosti ali sredstev EU, oziroma
so za iste upravičene stroške prejeli sredstva iz drugih
javnih virov: državnega proračuna ali proračuna lokalnih
skupnosti ali sredstev EU (razvidno iz podpisane izjave
prijavitelja),
– se na javni razpis ne prijavijo samo z eno prijavo,
vključeni konzorcijski partnerji in njihove poslovne enote
pa s konzorcijsko pogodbo za namen tega razpisa niso
povezani le v eni prijaviteljevi mreži (razvidno iz podpisane izjave prijavitelja),
– niso preučili besedila razpisa in razpisne dokumentacije ter v celoti ne sprejemajo vse v njej navedene
pogoje (razvidno iz podpisane izjave konzorcijskega
partnerja in njihove morebitne poslovne enote),
– ne zagotavljajo, da so vsi podatki, ki so jih navedli
v prijavi, resnični in dokazljivi ter ne potrjujejo, da so seznanjeni z dejstvom, da je navedba neresničnih podatkov in informacij razlog za prekinitev pogodbe in vračilo
že prejetih sredstev z zamudnimi obrestmi (razvidno iz
podpisane izjave konzorcijskega partnerja in njihove
morebitne poslovne enote),
– poteka projekta v vseh predpisanih vidikih (vsebinskem, finančnem ipd.) ne bodo spremljali v skladu
z navodili organa upravljanja za uporabo izbranega informacijskega sistema (razvidno iz podpisane izjave konzorcijskega partnerja in njihove morebitne poslovne enote),
– je bil nad njimi začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,
ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe (razvidno iz dokazila, ki ga izda stečajni oddelek
ali stečajna pisarna pristojnega okrajnega sodišča),
5

Glej opombo št. 4.
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– njihova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj
ali sodišče, njihove poslovne dejavnosti pa so začasno
ustavljene (razvidno iz dokazila, ki ga izda stečajni oddelek ali stečajna pisarna pristojnega okrajnega sodišča).
Dodaten pogoj je, da prijavitelj, to je vodilni partner
konzorcija, zagotovi, da ima oseba za finančno vodenje
projekta primerno strokovno izobrazbo in ima reference
pri spremljanju večletnih projektov večjih vrednosti (razvidno iz priloženih dokumentov prijavitelja).
Zgoraj zahtevane pogoje morajo izpolnjevati vsi
konzorcijski partnerji znotraj posameznega konzorcija
in njihove morebitne poslovne enote, kar dokazujejo
s predloženimi dokazili in izjavami o izpolnjevanju pogojev.
Prijavitelj in vsi konzorcijski partnerji z morebitnimi
poslovnimi enotami zgornje pogoje izpričajo s predloženimi dokazili in podpisanimi izjavami na Prijavnem
obrazcu, izvajalec javnega razpisa pa si pridržuje pravico v dostopnih javnih evidencah preveriti resničnost
njihovih izjav. Prijavitelji s prijavo na razpis dovoljujejo,
da MK za namen tega razpisa pridobi/preveri vse zgoraj
navedene podatke iz javnih evidenc. Zaradi hitrejšega
postopka, lahko prijavitelji tudi sami ob prijavi predložijo
ustrezna dokazila, pri čemer le-ta na dan oddaje vloge
ne smejo biti starejša od 30 dni.
Posamezni centri raziskovalnih umetnosti znotraj
konzorcija (konzorcijski partnerji in njihove poslovne
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enote), se lahko prijavljajo le znotraj enega konzorcija,
prijavitelj pa je lahko le vodilni partner konzorcija.
K pogoju 5: zaprta finančna konstrukcija prijavljenega projekta
Iz vloge (Prijavni obrazec s prilogami in dokazili)
mora biti razvidno, da prijavitelj nastopa z zaprto finančno
konstrukcijo (usklajenost prihodkov in odhodkov), upoštevajoč tudi pričakovana sredstva v okviru tega razpisa.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
4.1. Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
Prijavljeni projekti morajo izpolnjevati sledeče pogoje za ugotavljanje upravičenosti:
– usklajenost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi
oziroma prednostne naložbe,
– realna izvedljivost v obdobju ter ustreznost in sposobnost upravičencev,
– izkazovanje pripravljenosti za izvedbo,
– umestitev v prednostno področje Strategije pametne specializacije, v ustrezno podpodročje, skladno
s Tabelo prednostnih področij in podpodročij uporabe
Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki je
del razpisne dokumentacije.
4.2. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu z Merili za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske
politike za obdobje 2014–2020, veljajo za ocenjevanje
vlog, prispelih na javni razpis, naslednja izbrana merila:

Št. Merila ocenjevanja/ocenjevalni list
1.

Stran

Povezovanje različnih regionalnih akterjev (konzorcijskih partnerjev in drugih pravnih in
fizičnih oseb v regiji)
(se ocenjuje s podano vsebinsko zasnovo projekta in načrtom delovnih paketov, oziroma
projektne dejavnosti in predvidenih oblik ter poteka sodelovanja z zunanjimi izvajalci na
področju znanosti, umetnosti, tehnologije in gospodarstva)
(neustrezno – 0 točk; primerno – 10 točk; zelo dobro – 20 točk)
Manko povezovanja konzorcijskih partnerjev in drugih pravnih in fizičnih oseb v regiji bo
komisija ocenila z 0 točkami. Vsebinsko neartikulirane in/ali formalno šibke povezave glede
drugih zunanjih projektnih partnerjev na izbranem področju, bo komisija ocenila z 10 točkami,
vpeljano in konkretno dokumentirano povezovanje na področju, v mreži in izven nje, pa bo
komisija ocenila z 20 točkami.
Utemeljitev na mednarodno primerljivem znanju in kompetencah v celotnem procesu
razvoja znanja (se ocenjuje na osnovi podanega seznama referenčnih objav, gostovanj
in predstavitev v tujini ter partnerstev v mednarodnih projektih v zadnjih 2 letih)
(brez referenc – 0 točk; skromne reference – 10 točk; dobre reference – 20 točk)
Prijaviteljevo vlogo brez ustreznih referenc bo komisija ocenila z 0 točkami, navedbo
referenc, ki se v veliki meri ne nanašajo le na predmet razpisa, bo komisija ocenila
z 10 točkami, nesporne in prepričljive reference na področju, ki se nanašajo na objave,
gostovanja, predstavitve v tujini in predvsem partnerstva v mednarodnih projektih, pa bo
komisija ocenila z 20 točkami.
Poslovni načrt za obdobje 2019–2022, s projekcijo do vključno 2025 z vidno navezavo
na prednostna področja pametne specializacije (se ocenjuje na osnovi ustreznega dela
vsebinskega programa in načrta delovnih paketov v odnosu do dokumenta Slovenska
strategija pametne specializacije6.)
* Zadnja tri leta gre za načrtovan trajnostni učinek operacije, to je za vzdrževanje operativne
platforme.
(neustrezen – 0 točk; sprejemljiv – 10 točk; ustrezen – 20 točk)
Strokovna komisija bo nejasen, neskladen, neustrezen ali nesprejemljiv poslovni načrt ocenila
z 0 točkami, celovit vendar v določenih aktualnih pogledih pomanjkljiv ali nepopoln poslovni
načrt bo ocenila z 10 točkami, v vseh pogledih ustrezen, sprejemljiv, popoln in skladen
poslovni načrt, ki izkazuje povezovanje kulturnega in kreativnega sektorja ter ostalih sektorjev
gospodarstva kot pomembno gonilo in spodbujanje inovacij, bo ocenila z 20 točkami.

Najvišje Ocena
možno
št. točk
20

20

20

6
Dokument Slovenska strategija pametne specializacije (Ljubljana, 10. 7. 2015) je Vlada RS potrdila 20. 9. 2015 (dopolnitev 21. 12. 2017), 3. 11. 2015 pa je bila potrjena tudi s strani Evropske komisije. Dostop do dokumenta: http://www.
svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/ ).
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Št. Merila ocenjevanja/ocenjevalni list
4.

5.

Prispevek k uravnoteženemu regionalnemu razvoju (krepitvi raziskovalno-inovacijskega
potenciala, še posebej vezano na sodelovanje z gospodarstvom)
(se ocenjuje na osnovi ustreznega dela vsebinskega programa in načrta delovnih paketov, ki
se nanaša na prispevek k uravnoteženemu regionalnemu razvoju)
(neustrezno – 0 točk; primerno – 10 točk; zelo dobro/referenčno – 20 točk)
Odsotnost navedb prijavitelja na tem področju bo komisija ocenila z 0 točkami; le formalno
zastavljen prispevek k uravnoteženemu regionalnemu razvoju bo komisija ocenila
z 10 točkami, vzajemno dobro dokumentiran prispevek k uravnoteženemu regionalnemu
razvoju, relevanten za vsebino razpisa, bo komisija ocenila z 20 točkami.
Poslovni načrt, ki bo zagotavljal trajnost ukrepov po zaključku programskega obdobja (s
projekcijo do 2025)*
(se ocenjuje na osnovi vsebinskega programa in načrta delovnih paketov)**
* gre za načrtovan trajnostni učinek operacije v treh letih po zaključku izvajanja operacije, to
je za vzdrževanje operativne platforme.
** razvidne morajo biti dejavnosti, ki bodo prepričljivo vodile k razvoju storitev, produkcije
in kompetenc (operativnost platforme, kar pomeni potrebno konsolidacijo kadrovskih
zmogljivosti in z opremo izboljšano produkcijsko infrastrukturo), ki bodo srednjeročno (vsaj
3 leta po zaključku izvajanja operacije) omogočali samozadostnost platforme.
(neustrezno – 0 točk; sprejemljivo – 10 točk; ustrezno 20 točk)
Če prijaviteljev projekt zagotavlja le triletne trajnostne ukrepe, ki sicer vključujejo odprto
platformo in pripadajočo spletno stran, ne izkazujejo pa eksplicitno vsaj triletne konsolidacije
za operativni obstoj platforme potrebnih kadrovskih zmogljivosti ali z opremo izboljšane
produkcijske infrastrukture, komisija poda oceno 0 točk; predvidene trajnostne ukrepe,
ki v celoti ustrezajo ciljem in namenu razpisa ter predvidevajo odprto, javno ter vsem
zainteresiranim pod enakimi pogoji dostopno operativno platformo ter z opremo izboljšano
produkcijsko infrastrukturo vsaj 3 leta po zaključku izvajanja operacije ter so iz vloge
prijavitelja razvidne načrtovane aktivnosti in odprtost za zainteresirane zunanje partnerje,
komisija oceni z 10 točkami; predvidene trajnostne ukrepe, ki v celoti ustrezajo ciljem
in namenu razpisa ter predvidevajo javno, odprto in vsem zainteresiranim pod enakimi
pogoji dostopno operativno platformo ter izkazujejo za operativni obstoj platforme potrebno
konsolidacijo kadrovskih zmogljivosti in z opremo izboljšano produkcijsko infrastrukturo vsaj
5 let po zaključku izvajanja operacije ter so iz vloge prijavitelja razvidne načrtovane aktivnosti
in odprtost za zainteresirane zunanje partnerje, komisija oceni z 20 točkami.
Skupaj:

4.3 Postopek izbora
Postopek izbora se deli na postopek preverbe pogojev iz 3. in 4.1 točke razpisa ter na postopek ocenjevanja meril iz točke 4.2.
Postopek razpisa bo vodila komisija za vodenje
postopka javnega razpisa, ki jo je s sklepom imenoval
minister za kulturo (v nadaljevanju: komisija).
V postopek ocenjevanja bodo sprejete samo vloge, ki bodo po postopku dopolnjevanja, določenem
v 20. točki razpisa, izpolnjevale pogoje iz 3. in 4.1 točke
razpisa. Če prijavitelj v svoji prijavi ne dokaže, da izpolnjuje vse zgoraj zahtevane pogoje oziroma v prijavi ne
priloži ali ne izpolni ustrezne listine, oziroma prijave ne
dopolni z dokazili na podlagi poziva izvajalca javnega
razpisa v roku, ki mu je določen, bo takšen prijavitelj
izločen iz nadaljnjega postopka in njegova vloga ne
bo predmet nadaljnjega ocenjevanja.
Komisija bo najprej presojala izpolnjevanje formalnih pogojev iz točke 3 (Pogoji za kandidiranje na javnem
razpisu) in točke 4.1 (Pogoji za ugotavljanje upravičenosti). Vsak od pogojev bo opredeljen z DA ali NE
z obrazložitvijo.
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje,
bo komisija ocenila v skladu z merili iz točke 4.2. javnega razpisa. Komisija za posamezno vlogo poda eno
skupno oceno, obrazloženo po posameznih merilih iz
točke 4.2 (Merila za ocenjevanje vlog) javnega razpisa,

Najvišje Ocena
možno
št. točk
20

20

100

kot je določeno v ocenjevalnem listu, ki je del razpisne
dokumentacije.
Vsako izmed meril je točkovano z največ 20 točkami, kar skupno znaša največ 100 točk. Enote ocenjevanja so 0, 10 in 20 točk.
Vloga je pozitivno ocenjena, če doseže vsaj 60 %
od vseh možnih točk (to je minimum 60 točk), pri čemer
mora za vsako posamezno merilo doseči vsaj 10 točk.
Kolikor katero koli merilo ne doseže najmanj 10 točk, se
vloga zavrne.
Vloge, ki ne bodo dosegle minimuma 10 točk pri
vseh merilih ter 60 % vseh možnih točk, niso upravičene
do sredstev razpisa.
4.4. Izbor in ocenjevanje vlog
Sredstva se dodelijo največ dvema različnima konzorcijema (MCRUK), katerih prijavitelja sta eden iz kohezijske regije Vzhodna Slovenja in eden iz kohezijske
regije Zahodna Slovenija, ki bosta med vsemi prijavitelji
vsak v svoji kohezijski regiji prejela najvišje število točk,
vendar ne manj kot 60.
Vloge bo odprla in ocenila komisija.
Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne
vloge upravičenih prijaviteljev. Vloge bosta ločeno ocenila dva člana komisije. V kolikor se bosta oceni razlikovali
za 10 odstotnih točk ali manj, se bo ocena oblikovala na
podlagi povprečja obeh ocen, oba člana komisije pa bosta napisala ustrezno skupno strokovno utemeljitev po
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posameznih merilih. V kolikor se bosta oceni razlikovali
za več kot 10 odstotnih točk, bo vlogo ocenil še tretji
ocenjevalec (predsednik komisije). V tem primeru bo
ocena oblikovana na osnovi povprečja vseh treh ocen,
komisija pa bo oblikovala skupno strokovno utemeljitev
po posameznih merilih. Komisija za posamezno vlogo
poda eno končno skupno oceno.
Komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja in
v okviru razpisanih sredstev za največ dva prijavitelja
oblikovala predloga za sofinanciranje. Minister bo na
podlagi predloga komisije odločil o izboru prijaviteljev
s posamičnima sklepoma. V primeru izbora bo prijavitelj
v imenu konzorcija z ministrstvom podpisal pogodbo
o sofinanciranju.
Do sredstev sofinanciranja so upravičeni vsi partnerji v konzorciju (upravičenci v skladu z Uredbo
1303/2013/EU).
V primeru, da več prijaviteljev za posamezno kohezijsko regijo doseže enako število točk, se o uvrstitvi projektov na predlog liste sofinanciranih projektov
da prednost projektu, ki je dobil več točk pri merilu 1,
nato 2, 3, 4 itd. V primeru enakega točkovanja po vseh
merilih se odloči z žrebom, ki ga opravi komisija.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis, je skupno do 9.000.000,00 EUR (do
5.400.000,00 EUR kohezijska regija Vzhodna Slovenija in do 3.600.000,00 EUR kohezijska regija Zahodna
Slovenija), od tega po posameznih proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2019: 2.570.000,00 EUR,
od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija
1.542.000,00 EUR, od tega:
− 1.233.600,00 EUR s PP 180082 – PN 1.1.
Mreža centrov-14-20-V-EU (80 %) in
− 308.400,00 EUR s PP 180083 – PN 1.1. Mreža centrov-14-20-V-slovenska udeležba (20 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
1.028.000,00 EUR, od tega:
− 822.400,00 EUR s PP 180084 – PN 1.1. Mreža centrov-14-20-Z-EU (80 %) in
− 205.600,00 EUR s PP 180085 – PN 1.1. Mreža centrov-14-20-Z-slovenska udeležba (20 %),
– za proračunsko leto 2020: 3.355.000,00 EUR,
od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija
2.013.000,00 EUR, od tega:
− 1.610.400,00 EUR s PP 180082 – PN 1.1.
Mreža centrov-14-20-V-EU (80 %) in
− 402.600,00 EUR s PP 180083 – PN 1.1. Mreža centrov-14-20-V-slovenska udeležba (20 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
1.342.000,00 EUR, od tega:
− 1.073.600,00 EUR s PP 180084 – PN 1.1.
Mreža centrov-14-20-Z-EU (80 %) in
− 268.400,00 EUR s PP 180085 – PN 1.1. Mreža centrov-14-20-Z-slovenska udeležba (20 %),
– za proračunsko leto 2021: 2.075.000,00 EUR,
od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija
1.245.000,00 EUR, od tega:
− 996.000,00 EUR s PP 180082 – PN 1.1. Mreža centrov-14-20-V-EU (80 %) in
− 249.000,00 EUR s PP 180083 – PN 1.1. Mreža centrov-14-20-V-slovenska udeležba (20 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
830.000,00 EUR, od tega:
− 664.000,00 EUR s PP 180084 – PN 1.1. Mreža centrov-14-20-Z-EU (80 %) in
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− 166.000,00 EUR s PP 180085 – PN 1.1. Mreža centrov-14-20-Z-slovenska udeležba (20 %),
– za proračunsko leto 2022: 1.000.000,00 EUR,
od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija
600.000,00 EUR, od tega:
− 480.000,00 EUR s PP 180082 – PN 1.1. Mreža centrov-14-20-V-EU (80 %) in
− 120.000,00 EUR s PP 180083 – PN 1.1. Mreža centrov-14-20-V-slovenska udeležba (20 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
400.000,00 EUR, od tega:
− 320.000,00 EUR s PP 180084 – PN 1.1. Mreža centrov-14-20-Z-EU (80 %) in
– 80.000,00 EUR s PP 180085 – PN 1.1. Mreža
centrov-14-20-Z-slovenska udeležba (20 %).
Za podporo delovanju največ dveh nacionalnih MCRUK, organiziranih v dva konzorcija, je
v 4-letnem obdobju 2019–2022 predvidenih skupno
9.000.000,00 EUR. Vsak prijavitelj lahko za svoj konzorcij zaprosi za največ 4.500.000,00 EUR.
V okviru posameznega konzorcija bo dodeljeno
60 % sredstev za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in
40 % za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Dejanska
poraba bo odvisna od regije, v kateri ima posamezen
konzorcijski partner uradni sedež ali poslovno enoto
in tam izvaja svoje aktivnosti. V konzorcij morajo biti
vključeni konzorcijski partnerji iz obeh kohezijskih regij,
da se zagotovi poraba sredstev v razpisanem razmerju.
Upravičenec je lahko skladno z zakonom, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, upravičen
do izplačila predplačila. Ta zakon določa upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila, ki je možno
največ v višini kot je v prihodnjem obdobju 180 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina
posameznega predplačila ne sme presegati 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti za sofinanciranje.
Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti.
Upravičenec je v primeru prejetega predplačila dolžan
ministrstvu predložiti zahtevek za izplačilo ali več zahtevkov za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila oziroma o upravičeni porabi sredstev
v roku najkasneje 180 dni po prejemu predplačila. Po
celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje 180 dni.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih,
izbranima prijaviteljema predlaga prilagoditev dinamike
sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja
s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
Stopnja sofinanciranja operacij je 100 %.
6. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
je 80:20.
7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse pravilno
in popolno izpolnjene naslednje obrazce in dokazila:
– Prijavni obrazec in priloge k prijavnemu obrazcu,
– Skupen finančni načrt prijavitelja in finančni načrt
posameznih konzorcijskih partnerjev po vrstah stroškov
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in partnerjih ter virih financiranja – vse po letih financiranja (kot ločena priloga v excelovem obrazcu),
– Dodatna dokazila: podpisana konzorcijska pogodba med konzorcijskimi partnerji, parafiran vzorec
pogodbe o sofinanciranju operacije.
Vse naštete obrazce in priloge, razen povzetka
znotraj prijavnega obrazca, je potrebno oddati v slovenskem jeziku. Kratek povzetek v angleščini je namenjen
morebitni mednarodni evalvaciji in promociji.
Navedeni obrazci so del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija vsebuje poleg navedenih
obrazcev in besedila razpisa, vzorec konzorcijske pogodbe, vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije, obrazec za oznako vloge ter tabelo prednostnih področij in
področij uporabe S4.
Prijavni obrazec vsebuje:
1. Podatki o prijavitelju,
2. Podatki o projektu,
3. Vsebinska zasnova projekta:
3.a) Kratek povzetek projekta (tudi v angleškem
jeziku),
3.b) Namen in cilji projekta,
3.c) Projektne dejavnosti in predvidene oblike sodelovanja z zunanjimi subjekti na področju znanosti,
umetnosti, tehnologije in gospodarstva,
3.d) Pričakovani kratkoročni učinki in trajnostni vidiki delovanja (z učinki in rezultati),
3.e) Vsebinska zasnova projekta, poslovni načrt in
načrt delovnih paketov,
3.f) Načrt informiranja in komuniciranja z javnostjo
o projektu MCRUK,
4. Reference prijavitelja pri izvajanju primerljivih
projektov,
5. Izvajalci projekta in kadrovske reference (s prilogami),
6. Skupen Finančni načrt prijavitelja in posameznih
konzorcijskih partnerjev (kot ločena priloga v excelovem
obrazcu),
7. Izjave prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev.
Priloge k Prijavnemu obrazcu obsegajo:
– priloga št. 1: Skupen finančni načrt prijavitelja in
finančni načrt posameznih konzorcijskih partnerjev po
vrstah stroškov in partnerjih ter virih financiranja – vse
po letih financiranja (kot ločena priloga v excelovem
obrazcu),
– priloga št. 2: vsebinska zasnova projekta, poslovni načrt in načrt delovnih paketov (s terminskim
načrtom),
– priloga št. 3: Kadrovski organigram s strokovnimi
referencami ključnih kadrov,
– priloga št. 4: Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih, davkih in prispevkih do Republike Slovenije na
zadnji delovni dan v mesecu pred oddajo vloge,
– priloga št. 5: Potrdilo, da ob prijavi na razpis
nimajo blokiranega transakcijskega računa (razvidno
iz potrdila, ki ga pridobi prijavitelj/konzorcijski partner
v svoji poslovni banki),
– priloga št. 6: Potrdilo o nekaznovanju pravne in
odgovorne osebe,
– priloga št. 7: Potrdilo glede prekrškovne evidence
v povezavi s plačilom za delo,
– priloga št. 8: Fotokopija ustanovnega ali drugega
ustreznega pravnega akta prijavitelja,
– priloga št. 9: Podpisana konzorcijska pogodba
med posameznimi centri v mreži prijavitelja (med konzorcijskimi partnerji),
– priloga št. 10: Izjave o nameravanem sodelovanju
ključnih zunanjih izvajalcev.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Poslovni načrt za obdobje 2019–2022, s projekcijo
do vključno 2025, znotraj Prijavnega obrazca ali ločeno,
mora vsebovati tudi zagotavljanje trajnostnih ukrepov
po zaključku programskega obdobja tako, da vključuje
najmanj triletno spremljanje rezultatov projekta v obliki
operativne platforme.
Manko Poslovnega načrta, kot je to navedeno
v zgornjem odstavku, je izločitveni pogoj. Vloga, ki ga
ne vsebuje, se s sklepom ministra zavrže. Med izločitvene pogoje sodi tudi priloga št. 2, Kadrovski organigram
s strokovnimi referencami ključnih kadrov, če ta ne izkazuje prijaviteljeve usposobljenosti za izvajanje operacije
na kadrovskem področju.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev): ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene
stroške. Če se je operacija začela izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, je treba pred odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo iz proračuna preveriti
skladnost izvajanja operacije z relevantno zakonodajo
tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred
sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju skladno z določbami Navodil OU za izvajanje upravljalnih preverjanj po
125. členu Uredbe (EU) o skupnih določbah. Stroški
lahko nastajajo od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2022. Obdobje
upravičenosti izdatkov upravičenca je do 31. 10. 2022,
obdobje upravičenosti javnih izdatkov pa je do 31. 12.
2022.
9. Upravičeni stroški in način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in
zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane
stroške. Izjema so predplačila. Upravičenec bo prejel
sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in
popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške
izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (upravičenem) obdobju.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
1 Investicije
1.3 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
1.4 Investicije v neopredmetena sredstva
2 Stroški uporabe osnovnih sredstev
2.1 Amortizacija nepremičnin in opreme
3 Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom
3.1 Stroški plač
3.2 Stroški za službena potovanja
5 Stroški informiranja in obveščanja
5.1 Stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev
5.2 Stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani
5.3 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
5.4 Stroški svetovanja na področju informiranja in
komuniciranja
5.5 Stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in
dostave gradiv
5.6 Stroški nastopov na sejmih in razstavah
5.7 Stroški založniških storitev
5.8 Stroški zaračunljive tiskovine
5.9 Drugi stroški informiranja in komuniciranja
6 DDV
6.1 DDV
7 Stroški storitev zunanjih izvajalcev
7.1 Delo po pogodbi o opravljanju storitev
7.2 Delo po podjemni pogodbi
7.3 Delo preko študentskega servisa
7.4 Delo po avtorski pogodbi
7.5 Drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev
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8 Poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in
vračljive podpore
8.1 Pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij Stroškov – posredni stroški.
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
so kot priznan strošek omejena na 35 % od neposredno upravičenih stroškov upravičenca. Med neposredno
upravičene stroške spadajo stroški pod številko 1, 2, 3,
5, 6 in 7. Omejitev se nanaša le na znesek v skupnem
finančnem načrtu. Omejitev se ne nanaša na posamezne konzorcijske partnerje in posamezna leta, ki so
vključena v finančni načrt, vse dokler skupen znesek
v skupnem finančnem načrtu ne presega omejitve 35 %
od neposredno upravičenih stroškov za opremo in druga
opredmetena osnovna sredstva.
Pavšalno financiranje (8.1) je namenjeno pokrivanju posrednih stroškov v višini 15 % od neposrednih
upravičenih stroškov plač (3.1). Vrednosti v excelovem
obrazcu finančnega načrta se izračunavajo samodejno.
Strošek prevoza za zaposlene se vodi pod 3.1 (prevoz
na delo) in 3.2 (službena pot), za zunanje izvajalce pa
mora biti strošek prevoza upoštevan v avtorski oziroma
podjemni pogodbi in se vodi pod 7.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na
dodano vrednost (DDV) morajo izbrani prijavitelj in konzorcijski partnerji pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega
urada.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedeni
v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2014–2020 z vsemi spremembami, ki bodo
objavljene v času izvajanja pogodbe (dostopna na:
http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb s svojimi
zaposlenimi je za upravičenca neupravičen strošek. To
pravilo velja tudi v primeru konzorcija, ko konzorcijski partnerji sklepajo podjemne ali avtorske pogodbe
s svojimi zaposlenimi oziroma z zaposlenimi pri drugih
konzorcijskih partnerjih.
Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zakoniti zastopnik upravičenca ali konzorcijskega
partnerja, ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb
v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.
Z izbranima prijaviteljema na javni razpis bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Ministrstvo in izbrana
prijavitelja bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila
obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi
načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
Vzorec pogodbe in Navodila organa upravljanja, ki jih bo
izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
10. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja
javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh
sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje,
v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
11. Zahteve glede obveščanja in komuniciranja
z javnostjo: upravičenec bo moral pri obveščanju in komuniciranju v javnosti upoštevati 115. in 116. člen Ured-
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be (EU) št. 1303/2013 in Navodila organa upravljanja
na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna
na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z operacijo v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi,
ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, in sicer za potrebe revizije oziroma kot dokazila za
potrebe prihodnjih preverjanj.
Upravičenec mora zagotoviti dostopnost do vseh
dokumentov o izdatkih operacije za obdobje 2 let, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski
komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije, če ni drugače določeno s 140. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013 oziroma predpisom, ki jo bo nadomestil.
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo
upravičenec pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku
zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi,
iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc
samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi
druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi
se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih
oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški
v pavšalu, kjer se na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma
prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in
poplačujejo iz prejetih sredstev, ni potrebno evidentirati
na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o operaciji posredniškemu organu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani
ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in
s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec
bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi
nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec
bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo
o izvedenih ukrepih.
14. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija
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odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki
jih upravičenci posebej označijo kot poslovno skrivnost.
Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen
podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo.
Upravičenec se strinja, da bodo javno objavljeni
podatki o operaciji, za katere je s predpisi določeno, da
so javnega značaja (izbrani prijavitelj, odobrena in izplačana sredstva). Slednje vključuje predvsem dejstvo,
da bo upravičenec vključen v seznam upravičencev,
ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije,
regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja
operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih
do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.
15. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in
prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju
operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih
prihodkov znižati upravičene stroške.
16. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja
doseganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta
skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU)
1303/2013/EU, 6. členom ter Prilogo I Uredbe (EU)
1301/2013 in Navodili organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in
vrednotenje izvajanja EKP 2014-2020, dolžan spremljati
in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in
kazalnikov operacije.
17. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Skladno s sedmim odstavkom točke 2.3. (Pomen
pojmov) razpisnega besedila, kjer je za potrebe razpisa definiran pojem raziskovalne infrastrukture, operacija predvideva smiselno uporabo 71. člena Uredbe (EU)
št. 1303/2013. Raziskovalna infrastruktura se ne sme
uporabljati za komercialne gospodarske namene.
Če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti
iz programskega območja;
b) sprememba lastništva postavke infrastrukture,
ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno
z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso
bile izpolnjene.
18. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter na trgu dela preprečiti
vsako diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela
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onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU)
št.1303/2013.
19. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je
22. 2. 2019. Vloge z vsemi obrazci in prilogami morajo biti predložene v enem fizičnem izvodu v zaprti
ovojnici in v enem elektronskem izvodu na CD/DVD ali
USB kompatibilnem mediju, opremljene z »obrazcem za
oznako vloge« z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na
Javni razpis MCRUK«, ki je del razpisne dokumentacije,
in pravočasno prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti
podatkov v natisnjeni in elektronski obliki ali ob odsotnosti elektronske oblike vloge, se šteje, da je za presojo
pomembna natisnjena oblika vloge.
Vsi listi v vlogi naj bodo zvezani oziroma zapečateni
tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati ali dodajati,
vendar pa naj bo omogočeno listanje in fotokopiranje
potrebnih vsebin. V kolikor vloga ne bo zvezana, bo
izvajalec razpisa to naredil na javnem odpiranju vlog in
naredil uradni zaznamek v zapisniku o javnem odpiranju vlog.
Vloga se šteje za pravočasno, če je bila predložena
osebno ali prispela po pošti v glavno pisarno na naslov
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, do v objavi razpisa navedenega dne ter če je bila do
roka oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka.
Neustrezno označene nepravočasno oddane vloge
se ne bodo obravnavale. S sklepom bodo zavržene in
vrnjene prijavitelju.
20. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
postopek in način izbora
Odpiranje prispelih vlog bo 28. 2. 2019 ob 14. uri,
v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana (sejna soba 329) in bo javno. O odpiranju vlog se bo
vodil zapisnik.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge formalno niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge,
ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali
tistih vsebinskih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko
vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na
preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku
dodelitve sredstev.
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, kot jih določa 7. točka besedila tega razpisa. Vloga
se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku dopolni.
Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo
s sklepom zavržene.
Postopek preverjanja, ali posamezna vloga izpolnjuje pogoje javnega razpisa, bo vodila komisija.
Vloga, ki ne bo upoštevala z javnim razpisom navedenih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, bo
s sklepom zavrnjena.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče.
21. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. Prejemnik
sredstev bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema
sklepa ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev. Sredstva se lahko dodelijo nasle-
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dnjemu prijavitelju, ki ima na osnovi ocene prvi možnost
prejeti sredstva.
Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor.
Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije,
Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, in sicer v 30 dneh od vročitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču
ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno
priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe
sofinanciranja projekta z izbranimi prijavitelji.
22. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva,
http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi
osebno na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, v sprejemni pisarni vsak delovni dan med
uradnimi urami. Za dodatne informacije lahko pokličete
01/369-59-57 ali pišete na elektronski naslov matjaz.sekoranja@gov.si.
23. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
V kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni
seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani
ali bi mu morali biti znani, oziroma da je posredoval
neresnične, nepopolne podatke, oziroma dokumente
ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim
razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev
ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno
pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten
način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja oziroma se ugotovi, da je za projekt že prejel
sredstva iz drugih javnih virov, bo upravičenec dolžan
vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski
račun upravičenca, do dneva vračila sredstev v proračun
Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se
bo obravnavalo kot goljufija.
Upravičenec bo moral v primeru ugotovitve nepravilnosti vrniti zahtevana sredstva v roku 30 dni od vročitve zahtevka za vračilo sredstev.
24. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira
oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano
vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna
Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca
do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če se ugotovi, da je bilo dvojno uveljavljanje stroškov
in izdatkov namerno, se bo to obravnavalo kot goljufija.
Ministrstvo za kulturo

s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU)
št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013,
str. 470, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu
s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št.1303/2013, Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki
se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi
uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU)
št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013,
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014
in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe
(EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7.
2018, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS,
št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl.
US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 –
ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15
– ZIPRS1617 in 13/18), 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),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in
delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16,
69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18), 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, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08,
38/14 in 64/15) in odločitve o podpori Službe Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko v vlogi organa upravljanja za strukturna sklada
in kohezijski sklad, št. 8-2/1/MIZŠ/0 za javni razpis,
št. 3032-83/2015/55 z dne 20. 12. 2018, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova 16, Ljubljana, objavlja

Št. 5442-326/2018

»Prva zaposlitev na področju vzgoje
in izobraževanja 2019«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija
izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike

Ob-3503/18

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo
in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320,

javni razpis
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v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne
sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev
mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje,
vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in
mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja
jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje
brezposelnosti mladih«.
Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let
prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše
in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med
mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe
ob izhodu ostanejo zaposlene. Javni razpis upošteva
načela in cilje programa Jamstva za mlade za obdobje
2016–2020, ki ga je maja 2016 sprejela Vlada RS in je
objavljen na spletni strani http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/jamstvo_za_
mlade/, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki
je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in
izobraževanja.
Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno
29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in
izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj
na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva
za pristop k strokovnemu izpitu.
Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer:
– sklop A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik« in
– sklop B – »Učitelj začetnik«.
A. Sklop A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik«
2.1. Predmet, namen in cilj sklopa A – »Pomočnik
vzgojitelja začetnik« javnega razpisa ter regija izvajanja
2.1.1. Predmet sklopa A – »Pomočnik vzgojitelja
začetnik« javnega razpisa
Predmet sklopa A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik« (v nadaljnjem besedilu: sklop A – PVZ) javnega
razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru
katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki preko
načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega
praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so opredeljeni v točki 2.1.3. javnega razpisa.
2.1.2. Namen sklopa A – PVZ javnega razpisa
Namen javnega razpisa v okviru sklopa A – PVZ je
čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb
na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko
vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja
in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev
trajnejših učinkov.
2.1.3. Cilj sklopa A – PVZ javnega razpisa
Operacije sklopa A – PVZ se bodo izvajale v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.
Način delitve sredstev po regijah: 42,11 % za vzhodno kohezijsko regijo in 57,89 % za zahodno kohezijsko
regijo od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima
regijama.
Cilj javnega razpisa v okviru sklopa A – PVZ je
zaposlitev 57 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov,
24 v vzhodni in 33 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem
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mestu pomočnika vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:
– v vrtcih,
– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami,
v javnoveljavnem programu za predšolske otroke, javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke
s posebnimi potrebami ali programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem
pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani
v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in
izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.
V okviru sklopa A – PVZ javnega razpisa bodo
izbrani zgoraj navedeni vzgojno-izobraževalni zavodi,
ki imajo v skladu s 3.1.1. točko javnega razpisa izbranega ustreznega kandidata za pomočnika vzgojitelja
začetnika in mu vzgojno-izobraževalni zavod zagotavlja
možnost ustreznega usposabljanja za pridobitev polne
poklicne kvalifikacije.
Posamezni izbrani prijavitelj za sklop A – PVZ bo
s pomočnikom vzgojitelja začetnikom sklenil pogodbo
o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu
za polni delovni čas za obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 9.
2019. Pomočnik vzgojitelja začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev
poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu
izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, neposredno
po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem
mestu pa bo z istim zavodom delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za
obdobje vsaj enega meseca, to je vsaj do 31. 10. 2019.
Pomočnik vzgojitelja začetnik je lahko vključen
v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju
in pripravi vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku ter
opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vzgojno-izobraževalnega zavoda, in obsega najmanj dve uri
tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog ne
presega polovice zakonsko določene obveznosti dela
z otroki oziroma delovne obveznosti.
B. Sklop B – »Učitelj začetnik«
2.2. Predmet, namen in cilj sklopa B – »Učitelj začetnik« javnega razpisa ter regija izvajanja
2.2.1. Predmet sklopa B – »Učitelj začetnik« javnega razpisa
Predmet sklopa B – »Učitelj začetnik« (v nadaljnjem
besedilu: sklop B – UZ) javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju
vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oziroma vzgojitelji začetniki (v
nadaljevanjem besedilu: učitelji začetniki) preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno
delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so opredeljeni
v točki 2.2.3. javnega razpisa.
2.2.2. Namen sklopa B – UZ javnega razpisa
Namen javnega razpisa v okviru sklopa B – UZ je
čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb
na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko
vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja
in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev
trajnejših učinkov.
2.2.3. Cilj sklopa B – UZ javnega razpisa
Operacije sklopa B – UZ se bodo izvajale v vzhodni
in zahodni kohezijski regiji.
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Način delitve sredstev po regijah: 8,20 % za vzhodno kohezijsko regijo in 91,80 % za zahodno kohezijsko
regijo od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima
regijama.
Cilj javnega razpisa v okviru sklopa B – UZ je zaposlitev 61 učiteljev začetnikov, 5 v vzhodni in 56 v zahodni
kohezijski regiji, za obdobje osmih mesecev, in sicer na
projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih
zavodih:
– v vrtcih,
– osnovnih šolah,
– glasbenih šolah,
– srednjih šolah,
– dijaških domovih in
– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami,
v javnoveljavnem programu oziroma v programu
s pridobljeno javno veljavnostjo, za katerega so vpisani
v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in
izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.
V okviru sklopa B – UZ javnega razpisa bodo izbrani zgoraj navedeni vzgojno-izobraževalni zavodi,
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ki imajo v skladu s 3.2.1. točko javnega razpisa izbranega ustreznega kandidata za učitelja začetnika in
mu vzgojno-izobraževalni zavod zagotavlja možnost
ustreznega usposabljanja za pridobitev polne poklicne
kvalifikacije.
Posamezni izbrani prijavitelj za sklop B – UZ bo
z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na
razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019. Učitelj
začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje,
ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in
opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene
aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja
vzgoje in izobraževanja, neposredno po izteku pogodbe
o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim
zavodom delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove
pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj šestih mesecev, to je vsaj do 31. 5. 2020.
Učitelj začetnik je lahko vključen v neposredno
vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo,
nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo
učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z otroki, učenci in dijaki, in obsega najmanj dve
uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog
ne presega polovice učne oziroma delovne obveznosti.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu v okviru sklopa A – PVZ
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu v okviru sklopa A – PVZ izpolnjevati naslednje pogoje:
1

2

3

4

5

2483

Pogoji
je vrtec ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je na dan oddaje vloge
vpisana v razvid kot izvajalec naslednjih javnoveljavnih programov:
javnoveljavnega programa za predšolske otroke, javnoveljavnega
prilagojenega programa za predšolske otroke s posebnimi
potrebami oziroma programa za predšolske otroke zasebnega vrtca
s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta,
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni sofinanciran, ni
pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov,
iz drugih javnih virov, tj. javnih finančnih sredstev evropskega,
državnega ali občinskega proračuna,
na datum v okviru zadnjih 30 dni pred datumom oddaje vloge,
najkasneje pa na dan oddaje vloge izpolnjuje obvezne dajatve in
druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi, oziroma
vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje vloge ne
znaša 50 eurov ali več,
mu ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih
dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona
o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),

Dokazila
– pogoj se bo preveril v uradnih
evidencah ministrstva

– izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v aplikaciji
Erar*
– izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– potrdilo Finančne uprave RS
o plačanih obveznostih**

– izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v uradnih
evidencah*
je pred oddajo vloge na javni razpis (ne glede na izjeme od obveznosti – dokazilo o objavi
objave po 26. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni
– sklep o izbiri kandidata
list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F,
– izjava o izpolnjevanju obveznih
52/16 in 15/17 – odl. US)) v prostorih in na spletnih straneh Zavoda
pogojev (6. točka prijavne vloge)
za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) javno objavil prosto
– dokazila o izobrazbi kandidata
projektno delovno mesto (z rokom za prijavo kandidatov vsaj tri
delovne dni) pomočnika vzgojitelja začetnika v javnoveljavnem
programu za predšolske otroke, javnoveljavnem prilagojenem
programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma
programu za predšolske otroke zasebnega vrtca, ki ga izvaja
vzgojno-izobraževalni zavod, in izvedel izbirni postopek v skladu
z veljavno delovno zakonodajo oziroma zakonodajo s področja
zaposlovanja,***
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7

Pogoji
se zavezuje, da bo neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na
projektnem delovnem mestu s pomočnikom vzgojitelja začetnikom
sklenil novo delovno razmerje za obdobje vsaj enega meseca, to je
vsaj do 31. 10. 2019,
izkazuje realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora,

8

izkazuje ustreznost in sposobnost za izvedbo projekta,

9

izkazuje ustreznost ciljnih skupin,

6

10 izkazuje skladnost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi oziroma
naložb.

Dokazila
– izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni
vlogi za projekt (4. točka)
– izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni
vlogi za projekt (1. in 4. točka)
– izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni
vlogi za projekt (2. in 3. točka)
– izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni
vlogi za projekt (2., 3. in 4. točka)

*Izpolnjevanje pogojev pod številkama 2 in 4 se bo preverjalo na dan oddaje vloge.
** Če prijavitelj ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, v tem primeru se bo izpolnjevanje tega pogoja preverjalo na dan oddaje vloge.
*** Priporoča se, da prijavitelj v dokumentacijo o objavi prostega projektnega delovnega mesta vnese odložni
pogoj, da se zaposlitev ustreznega pomočnika vzgojitelja začetnika na projektnem delovnem mestu izvede v primeru,
da bo delodajalec na predmetnem javnem razpisu izbran – pogodba o zaposlitvi z izbranim pomočnikom vzgojitelja
začetnikom se sklene šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na predmetnem javnem razpisu.

Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom, predmetom in cilji razpisa, pri čemer mora projekt
upoštevati časovni in finančni okvir tega javnega razpisa.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis z eno vlogo kandidira le z enim kandidatom za pomočnika vzgojitelja začetnika, lahko pa na javni razpis poda več vlog,
če za vsako vlogo izpolnjuje razpisne pogoje. Prijavitelj
lahko do izdaje sklepov o (ne)izbiri nadomesti kandidata
za pomočnika vzgojitelja začetnika z drugim kandidatom
za pomočnika vzgojitelja začetnika.
3.1.1. Pomočnik vzgojitelja začetnik
Pomočnik vzgojitelja začetnik je oseba, ki je
stara do vključno 29 let ob vključitvi v operacijo

(1. 5. 2019), nima opravljenega strokovnega izpita
na področju vzgoje in izobraževanja, a izpolnjuje
vse ostale z zakonom in drugimi predpisi določene
pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela
pomočnika vzgojitelja v javnoveljavnem programu
oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo,
ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, in išče prvo
zaposlitev oziroma ima manj delovnih izkušenj na
področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop
k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem
izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08,
38/14 in 64/15).

3.2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu v okviru sklopa B – UZ
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu v sklopu B – UZ izpolnjevati naslednje pogoje:
1

2

Pogoji
je vrtec, osnovna šola, glasbena šola, srednja šola, dijaški dom ali
šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami, ki je na dan oddaje vloge vpisana v razvid
kot izvajalec naslednjih javnoveljavnih programov: javnoveljavnega
programa za predšolske otroke, javnoveljavnega izobraževalnega
programa, javnoveljavnega vzgojnega programa za dijaške
domove, javnoveljavnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma programa s pridobljeno
javno veljavnostjo,
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni sofinanciran, ni
pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov, iz
drugih javnih virov, tj. javnih finančnih sredstev evropskega, državnega
ali občinskega proračuna,

Dokazila
– pogoj se bo preveril v uradnih
evidencah ministrstva

– izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v aplikaciji
Erar*
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3

4

Št.

Pogoji
na datum v okviru zadnjih 30 dni pred datumom oddaje vloge,
najkasneje pa na dan oddaje vloge izpolnjuje obvezne dajatve in
druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi, oziroma
vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje vloge ne
znaša 50 eurov ali več,
mu ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih
dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona
o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
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Dokazila
– izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– potrdilo Finančne uprave RS
o plačanih obveznostih**

– izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v uradnih
evidencah*
5 je pred oddajo vloge na javni razpis (ne glede na izjeme od obveznosti – dokazilo o objavi
objave po 26. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni
– sklep o izbiri kandidata
list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 – izjava o izpolnjevanju obveznih
in 15/17 – odl. US)) v prostorih in na spletnih straneh Zavoda za
pogojev (6. točka prijavne vloge)
zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) javno objavil prosto projektno
– dokazila o izobrazbi kandidata
delovno mesto (z rokom za prijavo kandidatov vsaj tri delovne dni)
strokovnega delavca v javnoveljavnem programu oziroma programu
s pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni
zavod, in izvedel izbirni postopek v skladu z veljavno delovno
zakonodajo oziroma zakonodajo s področja zaposlovanja,***
6 se zavezuje, da bo neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na
– izjava o izpolnjevanju obveznih
projektnem delovnem mestu z učiteljem začetnikom sklenil delovno
pogojev (6. točka prijavne vloge)
razmerje s trajanjem vsaj šestih mesecev, to je vsaj do 31. 5. 2020,
7 izkazuje realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora,
– izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni
vlogi za projekt (4. točka)
8 izkazuje ustreznost in sposobnost za izvedbo projekta,
– izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni
vlogi za projekt (1. in 4. točka)
9 izkazuje ustreznost ciljnih skupin,
– izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni
vlogi za projekt (2. in 3. točka)
10 izkazuje skladnost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi oziroma
– izjava o izpolnjevanju obveznih
naložb.
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni
vlogi za projekt (2., 3. in 4. točka)
*Izpolnjevanje pogojev pod številkama 2 in 4 se bo preverjalo na dan oddaje vloge.
** Če prijavitelj ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, v tem primeru se bo izpolnjevanje tega pogoja preverjalo na dan oddaje vloge.
*** Priporoča se, da prijavitelj v dokumentacijo o objavi prostega projektnega delovnega mesta vnese odložni
pogoj, da se zaposlitev ustreznega učitelja začetnika na projektnem delovnem mestu izvede v primeru, da bo delodajalec na predmetnem javnem razpisu izbran – pogodba o zaposlitvi z izbranim učiteljem začetnikom se sklene šele po
prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na predmetnem javnem razpisu.

Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom, predmetom in cilji razpisa, pri čemer mora projekt upoštevati časovni in finančni okvir tega javnega
razpisa.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis z eno
vlogo kandidira le z enim kandidatom za učitelja začetnika, lahko pa na javni razpis poda več vlog, če za vsako
vlogo izpolnjuje razpisne pogoje. Prijavitelj lahko do izdaje sklepov o (ne)izbiri nadomesti kandidata za učitelja
začetnika z drugim kandidatom za učitelja začetnika.
3.2.1. Učitelj začetnik
Učitelj začetnik je oseba, ki je stara do vključno 29 let ob vključitvi v operacijo (1. 4. 2019), nima
opravljenega strokovnega izpita na področju vzgoje in
izobraževanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in
drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgoj-

no-izobraževalnega dela učitelja, svetovalnega delavca
oziroma vzgojitelja v javnoveljavnem programu oziroma
programu s pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, in išče prvo zaposlitev
oziroma ima manj delovnih izkušenj na področju vzgoje
in izobraževanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu
zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15). Ustrezen
kandidat za učitelja začetnika je tudi, kdor nima pedagoške, pedagoško-andragoške oziroma specialnopedagoške izobrazbe, če izpolnjuje druge pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, svetovalnega
delavca oziroma vzgojitelja v javnoveljavnem programu
oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga
izvaja vzgojno-izobraževalni zavod.
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4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu
od bolj k manj pomembnemu)
Formalno popolne vloge posameznega sklopa, ki
izpolnjujejo vse pogoje javnega razpisa, bo komisija za
izvedbo javnega razpisa presodila po merilih za ocenjevanje vlog.
Postopek ocenjevanja posameznih vlog bo izveden
po naslednjih merilih:
Merilo

Vrednotenje

1. PRISPEVANJE K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU
Sedež prijavitelja glede na območje stopnje
Vzhodna
Pomurska
registrirane brezposelnosti mladih od 25-29 let1 kohezijska
Podravska
regija
Zasavska
Savinjska
Posavska
Koroška
Jugovzhodna Slovenija
Primorsko-notranjska
Zahodna
Osrednjeslovenska
kohezijska
Obalno-kraška
regija
Goriška
Gorenjska
Razvitost občine2, v kateri ima prijavitelj sedež – 0,00–0,79
(merjena s koeficientom razvitosti)
– 0,80–0,89
– 0,90–0,94
– 0,95–0,99
– 1,00–1,04
– 1,05–1,09
– 1,10–1,14
– 1,15–1,19
– 1,20–1,29
– 1,30 in več
2. USPOSOBLJENOST UPRAVIČENCA
Reference prijavitelja kot upravičenca na
– 10 ali več referenc
področju evropske kohezijske politike v zadnjih – 8 do 9 referenc
treh letih (pogodbe, sklenjene od 1. 1. 2016
– 6 do 7 referenc
dalje)
– 4 do 5 referenc
– 2 do 3 reference
– 1 referenca
– ni referenc
Število točk – SKUPAJ
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice
pomeni skupno število točk posamezne vloge, največje
možno skupno število točk je 28 točk.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo
izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo
z vlogo zbrali večje število točk v posameznem sklopu
v posamezni kohezijski regiji, in sicer v sklopu A – PVZ
24 prijaviteljev z najvišjim številom točk v vzhodni kohezijski regiji in 33 prijaviteljev z najvišjim številom točk
v zahodni kohezijski regiji ter v sklopu B – UZ 5 prijaviteljev z najvišjim številom točk v vzhodni kohezijski regiji
in 56 prijaviteljev, ki bodo zbrali največje število točk
v zahodni kohezijski regiji.
1
2

Na podlagi podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za avgust 2018.
Na podlagi podatkov Ministrstva za finance za leto 2018 in 2019.
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog v posameznem sklopu v posamezni kohezijski regiji na zadnje
razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog
različnih prijaviteljev, bo med njimi izbran tisti prijavitelj,
ki ima sedež v občini z nižjim koeficientom razvitosti.
Če je koeficient razvitosti občin enak, se o izbiri odloči
po dodatnem kriteriju glede na datum in uro oddaje popolne vloge (prednost ima popolna vloga, ki je oddana
prej, pri čemer se za potrebe dodatnega merila za čas
oddaje šteje datum in čas oddaje priporočene pošiljke
na pošto oziroma če vloga ni bila oddana na pošto kot
priporočena pošiljka, datum in čas, ko je vloga prispela
v vložišče ministrstva). V primeru, da na ta način izbira
še vedno ni možna, se ob primerjanju vlog po dodatnem
merilu izbere vloga tistega prijavitelja, ki je v vlogi izkazal
več referenc kot upravičenec oziroma poslovodeči konzorcijski partner na področju evropske kohezijske politike v zadnjih treh letih (pogodbe, sklenjene v času od
1. 1. 2016 dalje). V primeru, da je število enako, o izbiri
odloči žreb. Podrobnejši opis postopka izvedbe žreba je
naveden v 25. točki tega razpisa.
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog
istega prijavitelja, bo pozvan, katere med njimi predlaga
v izbor glede na razpoložljiva sredstva. Če se na poziv
v roku ne bo odzval, bo ministrstvo upoštevalo vrstni red
vpisa vlog v informacijski sistem za sprejem vlog.
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog mogoče izbrati dva ali več prijaviteljev, ki kandidirajo z istim
kandidatom za učitelja začetnika, bo s tem kandidatom
izbran tisti prijavitelj, ki z vlogo doseže večje število
točk. Če ti prijavitelji dosegajo enako število točk, se
nadalje izbere tisti, ki ima sedež v občini z nižjim koeficientom razvitosti. Če je koeficient razvitosti občin enak,
se o izbiri s tem kandidatom odloči glede na datum in
uro prejema popolne vloge (prednost ima vloga, ki je
prispela prej, pri čemer se za čas vložitve šteje datum
in čas oddaje priporočene pošiljke na pošto oziroma če
vloga ni bila oddana na pošto kot priporočena pošiljka,
datum in čas, ko je vloga prispela v vložišče ministrstva).
V primeru, da na ta način izbira še vedno ni možna, se
ob primerjanju vlog po dodatnem merilu izbere vloga
tistega prijavitelja, ki je v vlogi izkazal več referenc kot
upravičenec oziroma poslovodeči konzorcijski partner
na področju evropske kohezijske politike. V primeru,
da je število enako, o izbiri odloči žreb. Ostali prijavitelji
z istim kandidatom bodo pozvani na dopolnitev vloge
z ustreznim nadomestnim kandidatom.
Če se izbrani prijavitelj v roku, določenim s sklepom
o izbiri, ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, razpisna
komisija predlaga ministru v izbor prijavitelja, ki izpolnjuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na prednostnem
vrstnem redu.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za sklop A – PVZ javnega razpisa znaša največ do
444.600,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih v proračunskem letu 2019 naslednja:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija
187.200,00 EUR, od tega:
– 149.760,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 37.440,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba
(20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
257.400,00 EUR, od tega:
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– 205.920,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 51.480,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba
(20,00 %).
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za sklop B – UZ javnega razpisa znaša največ do
1.029.680,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih v proračunskem letu 2019 naslednja:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija
84.400,00 EUR, od tega:
– 67.520,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Znižanje
brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 16.880,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba
(20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
945.280,00 EUR, od tega:
– 756.224,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 189.056,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba
(20,00 %).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom
ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške
(datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od objave javnega razpisa do dne 30. 9.
2019 za sklop A – PVZ oziroma do dne 30. 11. 2019 za
sklop B – UZ.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od
objave javnega razpisa do dne 31. 10. 2019 za sklop
A – PVZ oziroma do dne 31. 12. 2019 za sklop B – UZ.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša
zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na
podlagi soglasja organa upravljanja.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na
področju vzgoje in izobraževanja 2019«
– Navodila za prijavo na javni razpis
– Obrazec za oddajo vloge
– Prijavna vloga na razpis
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Ocenjevalni list
– Seznam kazalnikov
– Obračun stroška na enoto
– Mesečno poročilo
– Kohezijske_statistične_občine
– Navodila MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020
– Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva
EKP v obdobju 2014–2020
– Priročnik za uporabo informacijskega sistema
e-MA
– Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi
– Koeficient razvitosti občin za 2018 in 2019
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Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane (če
prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig) obrazce
ter dokazila:
– Prijavna vloga na razpis
– dokazilo o objavi delovnega mesta pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ZRSZ (npr. fotokopija
izvoda vloge za objavo prostega projektnega delovnega
mesta, ki ga ZRSZ vrne kot dokazilo o opravljeni storitvi)
– fotokopija sklepa o izbiri kandidata
– fotokopije dokazil začetnika o izpolnjevanju
z zakonom in drugimi predpisi določenih pogojev za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika
vzgojitelja v sklopu A – PVZ oziroma učitelja začetnika
v sklopu B – UZ (dokazilo o izobrazbi kandidata za začetnika, morebitna dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev,
če so predpisana za zasedbo delovnega mesta).
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je
80,00 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in
zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane
stroške. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja
na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so
nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju. Izjema so predplačila, poenostavljene oblike stroškov in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Za pravilnost izvedbe izbirnega postopka zaposlitve
skladno z veljavno delovno zakonodajo oziroma zakonodajo s področja zaposlovanja, kot je določeno v pogoju
pod zap. št. 5 v tč. 3.1. in točki 3.2. javnega razpisa, je
odgovoren prijavitelj in bo predmet upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU.
Sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška), skladno
s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili Organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020
(v nadaljevanju: Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških) objavljenimi na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila in Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport je
dne 3. 12. 2018 sprejelo Metodologijo za določitev višine
stroška na enoto Prva zaposlitev na področju vzgoje in
izobraževanja 2019, št. 5442-326/2018/3. Na podlagi
te metodologije standardni obseg stroškov na enoto na
operaciji predstavlja pretežno strošek dela pomočnika
vzgojitelja začetnika oziroma učitelja začetnika, zaposlenega s polnim delovnim časom, na mesečni ravni.
Vrednost standardnega obsega stroškov na enoto
tako znaša:
– za sklop A – PVZ v višini 1.560,00 EUR na mesec za vzgojitelja začetnika, pri čemer bodo za uvajalno

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
obdobje 5 mesecev sofinancirani upravičeni stroški za
pomočnika vzgojitelja začetnika skupaj največ v višini
7.800,00 EUR,
– za sklop B – UZ v višini 2.110,00 EUR na mesec
za učitelja začetnika, pri čemer bodo za uvajalno obdobje 8 mesecev sofinancirani upravičeni stroški za učitelja
začetnika skupaj največ v višini 16.880,00 EUR.
Dokazilo o nastanku navedenega stroška za posamezni mesec je mesečno poročilo pomočnika vzgojitelja
oziroma učitelja začetnika in pogodba o zaposlitvi, ki se
priloži najkasneje pri prvem zahtevku za izplačilo, v okviru katerega se uveljavlja strošek, ter njene morebitne
naknadne spremembe, ki se priložijo pri prvem naslednjem zahtevku za izplačilo. Upravičenci bodo strošek
uveljavljali na podlagi izstavljenega obračuna stroška
na enoto in zahtevka za izplačilo s prilogami. Način
uveljavljanja upravičenih stroškov je podrobneje naveden v razpisni dokumentaciji (tč. 9 Navodil za prijavo
na javni razpis, Navodila Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in
tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo
o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih
izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za
izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene
prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike
Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila
večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim
poračunavanjem vsakega posameznega predplačila
v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo
z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila
skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila
iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ
v višini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranju določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje
operacije, pri čemer višina posameznega predplačila
ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem
zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila
upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje določeno s pogodbo
o sofinanciranju. Izplačilo predplačila je predvideno za
upravičence v okviru sklopa B – UZ.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor
so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz
Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem
obdobju 2014–2020.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. do
117. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa
upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju
javnosti upoštevati 115. do 117. člen in Prilogo XII Ured-
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be (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Izvedbene
uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014
o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja
o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov
obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema
za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223
z dne 29. 7. 2014, str. 7) in veljavna Navodila organa
upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom
Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne
originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in
nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije.
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo
upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku
zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi,
iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc
samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi
druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi
se, ker gre pri predmetnem javnem razpisu za poenostavljeno obliko nepovratnih sredstev, knjižijo le prihodki
oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se
nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni potrebno
evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju
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samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem.
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati
ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani
nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo
nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po
125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko
obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določitev finančnih
popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih
naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), 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. julija
2006 (dostopne na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne
popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov
in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide,
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7.
in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela
onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06
– UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl.
US, 102/15 in 7/18), 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 poslovnih skrivnosti oziroma drugih izjem ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi,
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču
prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti
razkrite oziroma dostopne javnosti.
Ministrstvo 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 be-
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sedilo), 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, s spremembami), 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.
19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in
prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem
mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo
možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo
pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije,
pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo,
saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi
zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan
poročati sproti, med izvajanjem operacije.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo
I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno s podatki po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih
bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni
dokumentaciji (tč. 11 Navodil za prijavo na javni razpis).
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če
se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali
biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki
bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti,
ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi
sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem
javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan
vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi
obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo
kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi
lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma
so bila odobrena, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno
uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
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Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno,
se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 22. 1.
2019 do 11. ure.
Vloga z zahtevano vsebino mora prispeti v enem
pisnem izvodu in v enem elektronskem izvodu (npr. na
USB ključku), v zapečateni ovojnici, opremljeni z vidno
oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Prva zaposlitev na področju VIZ 2019««, z navedbo polnega
naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16,
1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki vloge ali ob odsotnosti elektronske oblike vloge se šteje, da je za presojo pomembna
tiskana oblika.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali
obrazec »Obrazec za oddajo vloge«, ki je del razpisne
dokumentacije, ali lastnoročno napisani obvezni podatki
iz prejšnjega odstavka.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo
v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele
v vložišče ministrstva.
Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno
prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale, s sklepom
bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena
oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Ker se pričakuje večje število vlog, odpiranje vlog
ne bo javno. Vloge se bodo predvidoma dne 23. 1. 2019
odpirale v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v prisotnosti članov komisije. Pri odpiranju
vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga
je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti, določeni
v 8. točki javnega razpisa. V fazi preverjanja formalne
popolnosti vlog se lahko opravi tudi preverjanje izpolnjevanja določenih razpisnih pogojev, če to pripomore
k ekonomičnosti izvedbe postopka.
Ministrstvo lahko brez zahteve po dopolnjevanju
vloge za posameznega prijavitelja v prijavni vlogi izmed
vnaprej pripravljenih finančnih načrtov upošteva le tistega, v katerega regijo se uvršča sedež prijavitelja in za
katerega sklop je podana vloga na razpis.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso
popolne. Ob morebitnih nejasnih oziroma nepopolnih
podatkih v bistvenih elementih vloge bo razpisna komisija prijavitelja pozvala k posredovanju pojasnila. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih
sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge in/ali tistih elementov vloge, ki
vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo
prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge,
ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za
dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo
izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani prijavitelji, ki
bodo zbrali višje število točk v posamezni kohezijski
regiji, kakor je opredeljeno v 4. točki javnega razpisa.
V primeru, da bo o izbiri odločal žreb, mu lahko prisostvujejo tudi prijavitelji, o katerih se bo odločalo o pravici do sofinanciranja, in bodo o tem pisno obveščeni.
Komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki vodi žreba-
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nje, imenuje predsednik komisije izmed članov komisije.
Žrebanje se opravi v prostorih ministrstva. Evidenčne
številke prijav se izpiše na prepognjene listke, ki se jih
zapre v škatlo. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz
škatle in javno pove izžrebano evidenčno številko vloge
ter izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se
napravi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in prijavitelji,
če so prisotni.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 24. točki javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih
zahteva besedilo javnega razpisa in ne bodo dopolnjene
v skladu s pozivom za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
pogojev iz 3.1. in 3.1.1. točke v sklopu A – PVZ javnega
razpisa oziroma osnovnih pogojev iz 3.2 in 3.2.2. točke
v sklopu B – UZ javnega razpisa,
– ki po merilih za izbor vlog iz 4. točke javnega razpisa ne bodo izbrane,
– ki bodo vsebovale lažne informacije,
– ki bodo vsebovale netočne oziroma nepopolne
podatke v bistvenih elementih vloge in jih prijavitelj tudi
na poziv razpisne komisije ne bo ustrezno pojasnil.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na
podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni
razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij
evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020, ki ju bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati
pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije.
27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete
na elektronski naslov kadriess.mizs(at)gov.si ali med
10.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30, vsak delovni dan pokličete Katjo Kovačič (tel. 01/400-57-38) ali Vlasto Šemrov
(tel. 01/400-52-30).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 1101-14/2018-1

Ob-3482/18

Na podlagi Zakona o ratifikaciji memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav
(Uradni list RS-Mednarodne pogodbe, št. 14/11), spre-

Št.

82 / 21. 12. 2018 /

Stran

2491

membi Memoranduma o soglasju med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (Uradni list RS-Mednarodne
pogodbe, št. 3/15), Pravilnika o dodeljevanju štipendije
Ad futura (Uradni list RS, št. 76/14 in 45/18) ter v skladu
s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada
Republike Slovenije za leto 2018, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom dne 24. 4. 2018, Javni
štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za program Fulbright za leto 2020 (272. JR)
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2020, in sicer za gostovanje
državljanov Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS)
v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju: ZDA) ter
državljanov ZDA v RS.
V Fulbright generacijo 2020 so vključeni tisti Fulbright štipendisti, ki so že potrjeni s strani pristojnega
organa v ZDA in ki bodo večji del svojega gostovanja
opravili v študijskem letu 2020/2021.
2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa znaša
130.000,00 EUR.
3. Višina razpisanih sredstev
Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:
– sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne
letalske vozovnice za ekonomski razred od RS oziroma
izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega
letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove;
– štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ
v ZDA, če ta štipendije ne krije.
Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo
sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo
za vsak mesec gostovanja v bruto višini:
– 850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali
– 1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.
Upravičenci bodo do sredstev, vezanih na mesec
gostovanja, upravičeni za največ toliko mesecev gostovanja, kot jih je odobril pristojni organ v ZDA.
4. Pogoji javnega razpisa
Prijavitelji morajo za pridobitev sredstev za gostovanje izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo države pošiljateljice,
– odobreno gostovanje v državi gostiteljici v okviru
programa Fulbright generacije 2020 s strani pristojnega
organa v ZDA.
Sklad bo izpolnjevanje pogojev preverjal na podlagi predloženih dokazil, skladno z zakonom, ki ureja
splošni upravni postopek, in s pridobitvijo podatkov iz
evidenc pri ustreznih organih, razen če bo prijavitelj to
izrecno prepovedal; v takem primeru mora prijavitelj
sam predložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev.
5. Dokumentacija
Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjeno in
lastnoročno podpisano prijavnico.
Državljani RS morajo prijavnici priložiti vsaj tri ponudbe različnih prevoznikov za povratno letalsko vozovnico od RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove, pri čemer lahko sklad poleg ponudb,
ki jih predloži prijavitelj, preveri tudi druge ponudbe.
Državljani RS, ki želijo uveljavljati štipendijo iz druge alineje prvega odstavka 3. točke tega razpisa, morajo predložiti tudi potrdilo o višini štipendije, kot jo določi
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pristojni organ v ZDA in iz katerega mora biti razvidno,
da v ZDA ne bodo upravičeni do štipendije.
Državljani ZDA morajo prijavnici priložiti potrdilo
o državljanstvu ali fotokopijo potnega lista.
Zahtevana dokazila so lahko kopije, pri čemer ima
sklad pravico zahtevati overjen prepis ali originalno listino na vpogled. Oddane dokumentacije sklad ne vrača.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave
prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje
javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prejetih popolnih prijav do porabe sredstev.
Če zaprošena vrednost zadnje prijave presega še
razpoložljiva sredstva, se temu prijavitelju dodeli le sorazmerni del upravičenih sredstev do skupne višine še
razpoložljivih sredstev za ta javni razpis. Če bo na isti
dan prejetih več popolnih prijav, ki izpolnjujejo pogoje,
katerih skupna zaprošena vrednost presega še razpoložljiva sredstva, se vsakemu takemu prijavitelju dodeli
sorazmerni del upravičenih sredstev do skupne višine
še razpoložljivih sredstev za ta javni razpis.
7. Obravnavanje prijav in nakazilo sredstev
Sklad vsem prijaviteljem izda odločbo. Dokončna
odločba, s katero bo zahtevku stranke ugodeno, je podlaga za izplačilo sredstev, kot je opredeljeno v nadaljevanju.
Nakazilo dodeljenih sredstev se praviloma izvrši:
– za letalski prevoz neposredno ponudniku s plačilom računa, predračuna, ponudbe ali druge ustrezne
listine, ki jo izda ponudnik in se glasi na sklad1;
– za štipendijo za gostovanje v RS oziroma v ZDA
v enkratnem znesku praviloma v 15 dneh po dokončnosti odločbe,
– za stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS pri ZZZS neposredno ZZZS na podlagi izdanega računa, oziroma če je upravičenec sam pokril te stroške, v obliki povračila praviloma v 15 dneh po predložitvi
ustreznih dokazil.
Sredstva iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka se državljanom RS izplačujejo na osebni račun upravičenca, odprt pri banki v RS ali pri banki v Evropskem
gospodarskem prostoru, drugim upravičencem pa na
osebni račun, odprt pri banki v RS ali v tujini.
Če državljan RS sam plača stroške iz prve alineje
drugega odstavka te točke razpisa, se znesek povrne
na osebni račun upravičenca praviloma v 15 dneh od
prejema ustreznih dokazil, in sicer fotokopije računa,
ponudbe ali predračuna, ki je bil podlaga za plačilo, iz
katerega morajo biti razvidni podatki o letu in potniku,
in dokazila o plačilu (npr. blagajniški prejemek, izpisek
iz bančnega računa, izpisek iz kartičnega poslovanja).
V skladu s prvim odstavkom 25. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 103/10, 9/11 – ZUKD-1, 105/11, 9/12 – odl.
US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 102/12,
52/13 – odl. US, 96/13, 108/13, 29/14 – odl. US, 50/14,
94/14, 23/15, 55/15, 102/15 – ZUJF-E, 104/15, 63/16 in
69/17) se upravičencu odvede akontacija dohodnine ob
izplačilu dodeljenih sredstev z odločbo, če upravičenec
nima statusa študenta oziroma ni vpisan kot študent za
polni študijski čas v času predmetnega gostovanja.
8. Obveznosti
Upravičenec je dolžan:
– sklad obvestiti o datumu začetka gostovanja najkasneje v 15 dneh po nastopu gostovanja,
1
velja samo za državljane RS, ki imajo status študenta
in niso v delovnem razmerju ter ne opravljajo samostojne
registrirane dejavnosti v RS ali v tujini
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– izvesti gostovanje v okviru programa Fulbright
generacije 2020 v dogovorjenem trajanju,
– skladu v 30 dneh po opravljenem gostovanju predložiti vsebinsko poročilo o gostovanju, potrjeno
s strani gostujoče institucije,
– sklad obveščati o morebitnih spremembah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izvedbo gostovanja, v 8 dneh
od nastanka spremembe oziroma od dne, ko je za tako
spremembo izvedel,
– skrbeti za točnost in ažurnost vseh podatkov,
potrebnih za pravilno in tekoče izplačevanje sredstev,
kontaktnih podatkov ter drugih informacij.
Za mesec gostovanja se šteje vsak polni mesec
gostovanja. Polni mesec gostovanja se konča z dnevom
v mesecu, ki se po svoji številki ujema z dnem prvega
dne nastopa gostovanja, ustreznost trajanja se šteje
z vsakim začetim mesecem gostovanja.
Če bo gostovanje trajalo manj mesecev od dogovorjenega in odobrenega števila mesecev gostovanja,
mora upravičenec vrniti že izplačana sredstva za tiste
mesece gostovanja, ki ne bodo realizirani. Upravičenec
je dolžan vrniti celotna izplačana sredstva, če se ugotovi, da je v kateri koli prijavi navedel napačne, neresnične
ali zavajajoče podatke. O vračilu sredstev bo sklad izdal
odločbo, praviloma po uradni dolžnosti.
Sredstva iz prejšnjega odstavka mora upravičenec vrniti v višini, preračunani skladno z gibanjem cen
življenjskih potrebščin, v roku 30 dni od prejema zahtevka za vračilo.
Če upravičenec ne vrne dolgovanega zneska v roku
iz prejšnjega odstavka, je dolžan poleg navedenega
zneska plačati tudi zakonske zamudne obresti od dneva
zapadlosti vračila dolgovanega zneska do dneva vračila
v skladu z zakonom, ki ureja predpisano obrestno mero
zamudnih obresti.
9. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega
razpisa in obrazci so na voljo na spletni strani www.
sklad-kadri.si. Dokumentacijo je možno prevzeti tudi
osebno na sedežu sklada na Dunajski 20, Ljubljana,
v poslovnem času.
10. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu
skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »Fulbright 2020 – 272. JR«.
Prijave so oproščene plačila upravne takse skladno
z 9. točko prvega odstavka 24. člena oziroma 26. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list
RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16).
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok
prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa na
spletni strani sklada in traja do porabe sredstev, vendar
najkasneje do vključno 28. septembra 2020.
Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Če prijavitelj
pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad
prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati tudi osebno na naslovu
sklada v poslovnem času. Prijave, vložene po poteku
prijavnega roka, bo sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in
podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne
bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani, da prijavo
dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene.
Prijave, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa
ali bodo vložene po porabi sredstev, bodo zavrnjene.
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Če prijavitelj odstopi od svoje prijave, mora o tem
pisno obvestiti sklad.
O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na
voljo na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa med
uradnimi urami, v ponedeljek, sredo in petek med 9.
in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, e-pošta:
ad-futura@sklad-kadri.si, tel. 01/434-10-86.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski
in preživninski sklad Republike Slovenije
Št. 1108-5/2016-52

Ob-3483/18

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo
in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320;
v nadaljnjem besedilu: 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, str. 470), 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), drugih delegiranih in izvedbenih
aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 1303/2013/EU, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617
in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17
in 13/18 – ZJF-H), Uredbe o postopku, merilih in načinih
dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018)
(Uradni list RS, št. 80/16, 71/17), Zakona o urejanju trga
dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13,
63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in
55/17; v nadaljevanju: ZUTD), 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, 69/17), 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 2014-2020), Poslovnega in finančnega načrta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije za leto 2018, ki ga je sprejela Vlada RS dne
24. 4. 2018, Odločitve o podpori št. 8-1/1/MDDSZ/0 za
program »Spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred
izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni
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na spremembe«, št. dok. 3032-37/2018/8, ki jo je Služba
Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 1. 6. 2018 ter
Pogodbe št.: C2611-18-381107 o sofinanciranju operacije Spodbujanje vključevanja oseb pred izgubo zaposlitve
v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe«
med izvajalcem tega javnega razpisa v vlogi upravičenca in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti v vlogi posredniškega organa z dne
14. 6. 2018, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred
izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela –
Pripravljeni na spremembe, v letih 2019, 2020, 2021
in 2022 (JR SPIN)
1. Posredniški organ: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva c. 44, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: PO).
2. Izvajalec javnega razpisa: postopke za dodelitev
sredstev bo izvedel Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska
cesta 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad).
3. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb,
katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela.
Cilji javnega razpisa so:
– prepoznavanje potreb po dodatnih znanjih in
kompetencah oseb iz ciljne skupine z namenom povečanja njihove zaposljivosti;
– izboljšanje pogojev oseb iz ciljne skupine za
uspešen nastop na trgu dela;
– boljša usposobljenost in razvoj veščin za samostojno vodenje kariere zaposlenih;
– ustreznejša ponudba delovne sile glede na povpraševanje na trgu dela;
– bolj varna fleksibilnost na trgu dela.
Kvantificirani cilji javnega razpisa so:
– predvideno število vključenih oseb v program je
3.200, od tega 1.600 v kohezijski regiji vzhodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS) in 1.600 v kohezijski regiji
zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS)1;
– predvideno število vključenih oseb v usposabljanja je 2.560, od tega 1.280 v KRVS in 1.280 v KRZS;
– predviden delež ohranjenih ali novih zaposlitev je
25 % za KRVS in 25 % KRZS na ravni programa pomeni
800 oseb iz obeh kohezijskih regij (400 oseb v KRZS in
400 oseb v KRZS).
1
Slovenija je v novem programskem obdobju po letu
2014 na ravni NUTS 2 (The Nomenclature of Territorial
Units for Statistics, t. i. NUTS je skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, kot sledi iz Uredbe ES
št. 1059/2003 in njene spremembe, ki sledi iz Uredbe (ES)
št. 105/2007) razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer
na bolj razvito kohezijsko regijo zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo vzhodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS). KRZS sestavljajo
4 statistične regije (osrednjeslovenska, gorenjska, goriška
in obalno-kraška). KRVS sestavlja 8 statističnih regij (pomurska, podravska, koroška, savinjska, zasavska, spodnjeposavska, jugovzhodna Slovenija in notranjsko-kraška). Za
programsko obdobje 2014–2020 se upošteva klasifikacija
NUTS, ki je bila upoštevana v okviru programiranja EKP
na EU ravni in v RS. Zato se za namen izvajanja OP EKP
2014-2020 območje Občine Litija šteje za del Osrednjeslovenske statistične regije (NUTS 3) in kohezijske regije
Zahodna Slovenija (NUTS 2).
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4. Predmet javnega razpisa in upravičene aktivnosti
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh
projektov za izvajanje programa vključevanja oseb, ki
so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela –
Pripravljeni na spremembe (v nadaljevanju: projekt).
Z nudenjem celovite podpore osebam iz ciljne skupine
tega javnega razpisa v obliki informiranja, motiviranja,
kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in izobraževanj, se bo omogočilo njihov lažji prehod na nova
delovna mesta ali v novo zaposlitev in preprečevalo
prehod v brezposelnost.
Predvideno je, da bo za posamezno kohezijsko regijo izbrano eno projektno partnerstvo za izvajanje programa. Z namenom zagotavljanja boljše geografske pokritosti, je javni razpis usmerjen tako, da prijavitelj in projektni
partnerji s svojimi aktivnostmi pokrijejo čim več pripadajočih statističnih regij, z izjemo statistične regije Podravje.
5. Upravičene aktivnosti javnega razpisa
V okviru izvajanja programa projektno partnerstvo
sodeluje s podjetji oziroma potencialnimi delodajalci in
ugotovi potrebe po novih kadrih in znanjih, ki lahko povečajo zaposljivost vključenih oseb. Izbrani projektni
partnerstvi bosta izvajali naslednje aktivnosti:
– razvoj kariere v obliki informiranj, motivacijskih
delavnic, svetovanj, organizacije usposabljanj, spremljanja, mentorstva oziroma pomoči pri navezovanju stikov
s potencialnimi delodajalci, mreženja ipd.
– razvoj kompetenc v obliki izvedbe usposabljanj za
pridobivanje dodatnih kompetenc v skladu s potrebami
na trgu dela.
Znotraj posameznega projektnega partnerstva
bodo sofinancirane naslednje upravičene aktivnosti:
5.1 Aktivnosti za »Razvoj kariere«:
(1) Informativna srečanja (v obsegu 2 pedagoških ur)
Aktivnost je namenjena informiranju ciljne skupine,
seznanjanju s priložnostmi v lokalnem/regionalnem okolju, sodobnimi zahtevami na trgu dela, pričakovanji delodajalcev, aktivnostmi, ki jih čakajo kot aktivne iskalce
nove zaposlitve ipd. Na informativnih srečanjih bodo ciljne skupine seznanjene z možnostjo vključitve oziroma
potekom nadaljnjih aktivnosti programa. Po zaključku
informativnega srečanja udeleženec podpiše dogovor
s projektnim partnerstvom o vključitvi v program (motivacijske delavnice, individualno obravnavo in potencialno
v usposabljanje za razvoj kompetenc).
(2) Motivacijske delavnice (v obsegu 6 pedagoških ur)
Aktivnost zajema izvedbo motivacijskih delavnic za
spodbujanje neposrednega vključevanja v ukrepe na
trgu dela in razvijanje veščin za samostojno vodenje
kariere in večjo zaposljivost (delavnice, katerih namen
je spodbujati samo motivacijo vključenih oseb ter njihovo
zavzetost oziroma aktivacijo na trgu dela).
(3) Individualna obravnava (v obsegu 6 pedagoških ur)
Aktivnost zajema individualno svetovanje vključeni
osebi za lažji prehod na trg dela, ki vključuje pripravo individualnega načrta kariernega razvoja. Izvedba
vključuje tudi mentorstvo in pomoč pri iskanju nove zaposlitve, povezovanje udeležencev programa s potencialnimi delodajalci in vključevanje v aktivnosti na lokalni
in regionalni ravni (mreženje) ter spremljanje napredka
udeležencev programa z aktivnim stikom ves čas trajanja vključitve posameznega udeleženca v program.
Pogoj za vključitev posamezne osebe v individualno obravnavo sta zaključeni prvi dve aktivnosti (Informativna srečanja in Motivacijska delavnica).
5.2 Aktivnosti za »Razvoj kompetenc«:
Usposabljanja se organizirajo v skladu s potrebami ciljne skupine oseb in delodajalcev. S pomočjo
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usposabljanj se posameznikom zagotovi pridobitev
manjkajočih oziroma ustreznih kompetenc za ohranitev/prehod na novo delovno mesto ali v novo zaposlitev. Vsaka vključena oseba se udeleži usposabljanja
v trajanju vsaj 16 ur ali več – povrne se strošek za izvedbo usposabljanj največ do 100 ur na osebo v okviru
razpoložljivih sredstev.
Posamezno projektno partnerstvo izvaja aktivnosti za Razvoj kariere in Razvoj kompetenc pretežno
s svojimi zaposlenimi in/ali s pomočjo zunanjih izvajalcev predvsem pri izvedbi bolj zahtevnih usposabljanj in
izobraževanj za ciljno skupino.
5.3 Promocijske aktivnosti in sodelovanje s potencialnimi delodajalci in drugimi deležniki v lokalnem okolju:
Poleg neposrednega dela z osebami iz ciljne skupine projektno partnerstvo zagotavlja tudi aktivnosti, ki
zajemajo:
– navezovanje stikov s potencialnimi delodajalci in
drugimi deležniki v okolju (nevladnimi organizacijami,
izobraževalnimi institucijami, sindikati ipd.),
– vzpostavitev mreže oziroma bazo deležnikov v lokalnem okolju z namenom prepoznavanja potreb delodajalcev, prepoznavanja in večanja kompetenc oseb iz
ciljne skupine in razvoja lokalnih pobud za ustvarjanje
novih delovnih mest v skladu s potrebami regije (npr.
delo s starejšimi, invalidi, pomoč na domu, delo na
kmetiji ipd.),
– izvajanje promocijskih aktivnosti (aktivna udeležba na promocijskih dogodkih, priprava promocijskih gradiv, objave v medijih ipd.).
Glede na namene in cilje projektov za spodbujanje
vključevanja oseb iz ciljne skupine v ukrepe na trgu
dela, se še posebej spodbuja sodelovanje z območnimi službami ZRSZ, drugimi institucijami na trga dela
v lokalnem okolju, podjetji in drugimi pravnimi oziroma
poslovnimi subjekti.
Sodelovanje z različnimi deležniki bo posebej upoštevano pri ocenjevanju prijavljenih projektov. Upoštevajo se organizacije oziroma organizacijske enote, ki
delujejo v (na primer območna služba ZRSZ) oziroma
imajo sedež (za druge deležnike) na območju kohezijske regije, za katero se izvaja projekt posameznega
projektnega partnerstva.
6. Ciljna skupina
Ciljna skupina so zaposlene osebe, katerih zaposlitev je ogrožena, in sicer:
– osebe v skladu s 5. točko. 5. člena ZUTD, ki so:
– osebe v času trajanja odpovednega roka v primeru redne odpovedi o zaposlitvi s strani delodajalca ali
– osebe, v zvezi s katerimi je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njihovo delo
postalo nepotrebno ali
– osebe, ki so zaposlene za določen čas in jim
pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje čez tri
mesece;
– osebe, katerih zaposlitev je ogrožena zaradi organizacijskih/tehnoloških sprememb poslovnega procesa in potrebujejo dodatna znanja/kompetence, karierni
razvoj za ohranitev zaposlitve ali bolj učinkovit nastop
na trgu dela.
7. Regija izvajanja javnega razpisa in način delitve
sredstev
V okviru javnega razpisa bosta sofinancirana predvidoma dva projekta, ki se bosta izvajala tako na območju KRVS kot na območju KRZS, in sicer predvidoma en
projekt v KRVZ in en projekt v KRZS.
Regija izvajanja in s tem upravičenost stroškov je
vezana na sedež prijavitelja in projektnih partnerjev, zato
je ključ delitve sredstev 50 % za KRVS in 50 % za KRZS.
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8. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so
projektna partnerstva, pri čemer projektno partnerstvo
sestavljajo najmanj 3 in največ 5 pravnih oseb.
Prijavitelj poda vlogo za izvajanje projekta v tisti kohezijski regiji, v kateri ima sedež. Vsi projektni
partnerji morajo imeti sedež v isti kohezijski regiji kot
prijavitelj. Pogodbo o sofinanciranju s skladom podpiše zgolj prijavitelj. Prijavitelj s projektnimi partnerji
podpiše partnerski sporazum, v katerem podrobneje
opredeli pravice, obveznosti in odgovornosti projektnega partnerstva.
8.1 Splošni pogoji za prijavitelje in projektne
partnerje:
Projektno partnerstvo (prijavitelj in vsak projektni
partner), ki kandidira na javnem razpisu, mora izpolnjevati spodaj navedene splošne pogoje:
– je na razpis prijavil oziroma sodeluje le pri enem
prijavljenem projektnem partnerstvu, ne glede na svojo
vlogo v projektu (tj. prijavitelj ali projektni partner);
– je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji
(z izjemo statistične regije Podravje2), in sicer v tisti kohezijski regiji, v kateri bo izvajala projektne aktivnosti in
je ustanovljena vsaj eno leto pred datumom, določenim
za oddajo vlog na javni razpis;
– je pravna oseba, ki je registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje naslednjih dejavnosti:
– SKD 85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje, SKD 85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje in/ali
– SKD 94.200 – Dejavnosti sindikatov,
SKD 94.110 – Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj, SKD 94.120 Dejavnost strokovnih združenj in/ali
– SKD 70.220 – Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje, SKD 84.130 – Urejanje gospodarskih področij za učinkovito poslovanje in/ali
– delovanje na področju nudenja storitev vseživljenjske karierne orientacije (npr. informiranje s področja izobraževanja in trga dela, storitve za spoznavanje
poklicev in trga dela, karierno svetovanje, storitve učenja
veščin), določeno v okviru ustanovitvenega ali drugega
temeljnega akta organizacije
– ima poslovno in finančno sposobnost, vključno
s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta;
– ne izvaja programa kot del javne službe;
– ni za iste stroške pridobil oziroma ni v postopku
pridobivanja sofinanciranja iz drugih sredstev lokalnega,
nacionalnega ali EU proračuna;
– ima poravnane vse zapadle davke, prispevke in
druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred
datumom, določenim za oddajo prijav na tem javnem
razpisu;
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, izbrisa brez likvidacije in likvidacije.
Sklad bo preverjal izpolnjevanje pogojev iz razpoložljivih uradnih evidenc. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko sklad zahteva dodatna pojasnila
ali dokazila. Način preverjanja oziroma dokazovanja
izpolnjevanja pogojev je opisan v Navodilih za prijavo
na razpis (točka 3.: Pogoji za kandidiranje in preverjanje
izpolnjevanja pogojev).
2
Podravska statistična regija, na podlagi Zakona o urejanju trga dela se v Podravski statistični regiji izvaja samostojni ukrep za presežne delavce – operacija »Upravljanje
in razvoj zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena v regiji
Podravje – Štartaj kariero s potencialom!«, zato se v okviru
tega javnega razpisa ne predvideva sredstev za to regijo.
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8.2 Posebni pogoji za projektno partnerstvo:
Projektno partnerstvo (skupaj prijavitelj in projektni
partnerji) mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev
zagotoviti:
– da bodo aktivnosti izvajale ustrezno usposobljene
osebe (strokovna skupina), ki so zaposlene pri prijavitelju ali projektnem partnerju in jo sestavljajo:
– 1 vodja projekta, ki ima:
– zaključeno vsaj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program oziroma 2. bolonjska stopnja) skladno
z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema
izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06
in 8/17) in
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju
karierne orientacije za zaposlene ali brezposelne osebe;
– izkušnje z vodenjem ali izvajanjem vsaj enega projekta/programa na področju predmeta javnega
razpisa, ki je bil v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2018
sofinanciran z javnimi finančnimi viri RS (proračun RS,
proračun občin, blagajne javnega financiranja), EU sredstvi ali drugimi mednarodnimi viri;
– najmanj 3 strokovni sodelavci, ki imajo:
– zaključeno vsaj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program oziroma 2. bolonjska stopnja) skladno
z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema
izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06
in 8/17) in
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju
karierne orientacije za zaposlene in brezposelne osebe;
V primeru več članov strokovne skupine morajo vsi
člani izpolnjevati pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji. Dodatna pojasnila glede kadrovskih zahtev so
podana v Navodilih za prijavo na razpis, točka 3: Pogoji
za kandidiranje in preverjanje izpolnjevanja pogojev.
– ustrezne tehnične zmogljivosti za izvedbo projekta, in sicer:
– zagotoviti prostore v tisti kohezijski regiji, v kateri se bodo izvajale aktivnosti, skladno z zahtevami besedila v Navodilih za prijavo na razpis točka 3.: Pogoji za
kandidiranje in preverjanje izpolnjevanja pogojev.
– zagotoviti ustreznost prostorov iz prejšnje alineje
za izvajanje programa, kar pomeni: skupna kvadratura
notranjih prostorov mora znašati najmanj 50 m2, pri čemer
mora biti en prostor (samostojna soba) namenjen izvedbi
informiranja in/ali skupinskim oblikam dela za skupine (do
20 udeležencev) v velikosti najmanj 30 m2 in en manjši ločen prostor (samostojna soba) namenjen individualnemu
svetovanju velikosti najmanj 10 m2. Prostori morajo imeti
zagotovljeno dnevno svetlobo ter temperaturo v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo pri delu. Uporabnikom morajo biti na voljo sanitarije. Prostori morajo biti dostopni
gibalno oviranim osebam. V primeru, da prijavitelj oziroma projektni partner ni lastnik prostora/ov, mora priložiti
najemno pogodbo, iz katere je razvidno, da je prijavitelj
oziroma projektni partner najemnik prostorov, v katerih se
bodo izvajale aktivnosti programa;
– da bodo vse aktivnosti za osebe iz ciljne skupine
brezplačne;
– da je partnerstvo sestavljeno iz vsaj treh
partnerjev, med katerimi so priporočeni projektni partnerji delodajalska organizacija ali združenje in/ali predstavnik združenja delojemalcev;.
– da je partnerstvo seznanjeno z Medresorskimi smernicami kakovosti vseživljenjske karierne orientacije (VKO), objavljenimi na spletni strani Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/Medresorske_smernice_VKO.pdf ali ZRSZ:
https://www.ess.gov.si/_files/8353/ZRSZ_Medresorske_smernice.pdf
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9. Merila za izbor projektnega partnerstva (skupaj prijavitelj in projektni partnerji)
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje, bo strokovna komisija v nadaljevanju ocenila po naslednjih merilih:
Št. točk

1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
2.3.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
5
5.1.
5.2.
5.3.

Relevantnost partnerstva
Sestava projektnega partnerstva
Utemeljitev in aktivnost projektnega partnerstva
Utemeljitev projekta
Poznavanje predmeta javnega razpisa in poznavanje stanja na
področju predmeta javnega razpisa
Poznavanje lokalnega okolja in ciljne skupine
Usklajenost projekta z namenom in cilji javnega razpisa
Ustreznost in izvedljivost projekta
Vodenje in organizacija projekta (načrt vodenja in upravljanja projekta)
Ustreznost, usklajenost in izvedljivost načrtovanih projektnih aktivnosti –
izvedbeni načrt, terminski načrt
Ustreznost in uresničljivost merljivih kazalnikov učinka ter spremljanje
napredka na projektu
Opredeljene metode dela, pripomočki in orodja, ustreznost metod dela
Pokritost statističnih regij
Usposobljenost za izvedbo projekta
Izkušnje in reference na področju dela s ciljno skupino
Izkušnje članov strokovne skupine s ciljno skupino na področju karierne
orientacije
Izkušnje članov strokovne skupine z individualnimi obravnavami
(svetovanjem) s ciljno skupino
Izkušnje članov strokovne skupine s skupinskimi oblikami dela na področju
karierne orientacije s ciljno skupino
Izvedene delavnice za zaposlene v letih 2016 do vključno 2018
Izvedene delavnice za brezposelne v letih 2016 do vključno 2018
Eden izmed članov partnerstva je delodajalska organizacija ali združenje
Eden izmed članov partnerstva je predstavnik združenja delojemalcev
Sodelovanje z deležniki v regiji izvajanja projekta
Sodelovanje z območnimi službami ZRSZ
Sodelovanje z drugimi deležniki
Načrt sodelovanja z deležniki v kohezijski regiji
SKUPAJ

UTEŽ Maksimalno
število točk
10
0, 3 ali 5
1
5
0, 1, 3 ali 5
1
5
20
0, 1, 3 ali 5
1
5
0, 1, 3 ali 5
0, 1, 3 ali 5

2
1

0, 1, 3 ali 5
0, 1, 3 ali 5

1
2

10
5
30
5
10

0, 1, 3 ali 5

1

5

0, 1, 3 ali 5
0, 3 ali 5

1
1

0–5
0, 3 ali 5

1
1

5
5
40
5
5

0, 1, 3 ali 5

1

5

0, 1, 3 ali 5

1

5

0, 1, 3 ali 5
0, 1, 3 ali 5
0 ali 5
0 ali 5

1
1
1
1

0, 3 ali 5
0, 1, 3 ali 5
0, 1, 3 ali 5

1
2
1

5
5
5
5
20
5
10
5
120

Skupaj lahko projekt doseže največ 120 točk.

Za sofinanciranje bosta predlagani dve projektni
partnerstvi; eno na posamezno kohezijsko regijo, ki bosta na osnovi ocenjevanja dosegli minimalni kakovostni
kriterij, tj. bosta na osnovi ocenjevanja dosegli najmanj
60 točk. V primeru, da bo vloženih več vlog za projektno partnerstvo znotraj iste kohezijske regije, bo izbrana
vloga z več točkami.
Če bo število točk pri posameznih vlogah znotraj
iste kohezijske regije enako, se izvede naslednji postopek:
1. v primeru, da bo predloženih več vlog z enakim
številom točk, se izbere tista, ki je pri merilih št. 4.2.
»Izkušnje članov strokovne skupine s ciljno skupino na
področju karierne orientacije«, 4.3. »Izkušnje članov
strokovne skupine z individualnimi obravnavami (svetovanjem) s ciljno skupino«, 4.4. »Izkušnje članov strokovne skupine s skupinskimi oblikami dela na področju
karierne orientacije s ciljno skupino« dosegla večji seštevek števila točk;
2. v primeru, da bo ob upoštevanju 1. točke še vedno več vlog z enakim številom točk, se izbere tista, ki
je pri merilih št. 4.5. »Izvedene delavnice za zaposlene
v letih 2016 do vključno 2018«, 4.6. »Izvedene delavnice

za brezposelne v letih 2016 do vključno 2018 dosegla
večji seštevek števila točk«;
3. v primeru, da bo ob upoštevanju 2. točke še
vedno več vlog z enakim številom točk, se izbere tista,
ki je pri merilih št. 4.7. »Eden izmed članov partnerstva
je delodajalska organizacija ali združenje«, 4.8. »Eden
izmed članov partnerstva je predstavnik združenja delojemalcev« dosegla večji seštevek števila točk.
V primeru, da bo po izvedbi zgornjih razvrstitvenih
kriterijev (od točke 1 do točke 3) še vedno več vlog znotraj iste kohezijske regije z doseženim enakim številom
točk, bo sklad o izbiri vloge odločil z žrebom. Postopek
izvedbe žreba bo objavljen na spletni strani sklada najmanj en dan pred izvedbo.
Podrobnejša razčlenitev meril, način ocenjevanja in
postopek izbora sta opisana v 4. točki Navodil za prijavo
na javni razpis.
10. Upravičeni stroški javnega razpisa
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:
– standardni strošek na enoto – SSE A, ki se nanaša na strošek vključitve osebe v aktivnosti programa
»Razvoj kariere« in znaša 440,00 EUR na vključeno
osebo;
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– standardni strošek na enoto – SSE B, ki se nanaša na strošek vključene osebe v aktivnosti programa
»Razvoj kompetenc« in znaša 10,00 EUR na izvedeno
uro usposabljanja na osebo;
– stroški informiranja in komuniciranja;
– davek na dodano vrednost, vezan na strošek informiranja in komuniciranja.
Stroški priprave in izvedbe zgoraj navedenih aktivnosti se sofinancirajo projektnemu partnerstvu, izbranem na javnem razpisu. Metodologija in zahtevana
dokazila o izvedenih aktivnostih so natančneje specificirana v razpisni dokumentaciji – »Navodila za prijavo
na javni razpis«. Stroška SSE A in SSE B sta utemeljena s posebno metodologijo izračuna stroška, skladno
s pravili evropske kohezijske politike, Navodili Organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (dostopna na:
http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila) in Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike
v programskem obdobju 2014–2020, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, priloga 4: Metodologija izračuna višine upravičenih stroškov izvedbe operacije.
10.1 Standardni strošek na enoto – SSE A
Višina standardnega stroška na enoto – SSE A, ki
se nanaša na strošek vključitve osebe v aktivnosti programa »Razvoj kariere«, znaša 440,00 EUR na vključeno osebo. SSE A se izračuna na podlagi stroška celostne obravnave vključene osebe v aktivnosti programa
»Razvoj kariere«, opisane pod točko 5.1. javnega razpisa. Enota za izračun SSE A je tako vključena oseba,
ki konča vse podaktivnosti programa »Razvoj kariere«.
Strošek ur, ki so potrebne za pripravo izvedbe posamezne aktivnosti, je že zajet v upravičeno višino SSE A,
ki se obračunava glede na doseženo enoto – vključeno
osebo.
Prikaz izračuna metodologije višine upravičenih
stroškov SSE A za izvedbo aktivnosti »Razvoj kariere«
je natančneje specificiran v Navodilih za prijavo na javni
razpis v 5.1 točki Standardni strošek na enoto – SSE A in
v priloženi prilogi 4: Metodologija izračuna višine upravičenih stroškov izvedbe operacije.
10.2 Standardni strošek na enoto – SSE B
Višina standardnega stroška na enoto – SSE B se
nanaša na strošek osebe, vključene v aktivnosti programa »Razvoj kompetenc« in znaša 10,00 EUR na uro
usposabljanja na osebo. Enota za izračun SSE B je ura
stroška usposabljanja na vključeno osebo.
Usposabljanja se organizirajo glede na izkazane
potrebe ciljne skupine oziroma oseb, vključenih v program. Vsak kandidat se mora udeležiti usposabljanja
v trajanju vsaj 16 ur ali več. Povrne se strošek za izvedbo usposabljanj, največ do 100 ur oziroma 1.000 EUR
na osebo (kljub morebitnemu daljšemu usposabljanju
posameznika), vendar največ do porabe vseh sredstev
namenjenih za SSE B na projektno partnerstvo.
Prikaz izračuna metodologije višine upravičenih
stroškov SSE B za izvedbo aktivnosti »Razvoj kompetenc« je natančneje specificiran v Navodilih za javni razpis v 5.2. točki: Standardni strošek na enoto – SSE B in
v priloženi prilogi 4: Metodologija izračuna višine upravičenih stroškov izvedbe operacije.
10.3 Stroški informiranja in komuniciranja
Stroški informiranja in komuniciranja, ki nastanejo
izvajalcem programa, so povezani z informiranjem ciljne
skupine o programu z informativnimi gradivi, objavami
v medijih in (posredno) s predstavitvami programa na
informativnih srečanjih z delodajalci in drugimi deležniki
v okolju ter promocijo v lokalnih medijih, vendar največ
do višine 39.600,00 EUR za posamezno partnerstvo.
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10.4 Davek na dodano vrednost
Davek na dodano vrednost se obračuna od stroška informiranja in komuniciranja izvajalcev programa
v skladu z nacionalno zakonodajo.
Davek na dodano vrednost je lahko upravičen strošek, v kolikor izvajalec nima pravice do odbitka DDV, kar
dokaže z ustreznim potrdilom FURS.
10.5 Neupravičeni stroški
Neupravičeni so stroški:
– ki niso neposredno povezani z upravičenimi aktivnostmi programa;
– ki presegajo predvidene mejne vrednosti, kot so
določene pri opisu posameznih upravičenih stroškov
oziroma pri posameznih standardnih stroških na enoto;
– stroški blaga in storitev, ki si jih partnerji v projektu
zaračunajo med seboj;
– vsi drugi stroški, ki po tem javnem razpisu niso
določeni kot upravičeni oziroma so navedeni kot neupravičeni v Navodilih organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
10.6 Neupravičene aktivnosti
Neupravičene aktivnosti so:
– usposabljanja s področja varstva in zdravja pri
delu, ki so zakonsko obvezna; vsa usposabljanja, ki so
namenjena pridobitvi formalne izobrazbe ali preverjanj
in potrjevanj NPK;
– e-usposabljanja.
Druge morebitne neupravičene stroške projekta krijejo prijavitelji oziroma projektni partnerji sami.
11. Obveznosti projektnega partnerstva
Prijavitelj, izbran na javnem razpisu, bo:
– v roku 8 dni od prejema pogodbe o sofinanciranju
skladu posredoval podpisano pogodbo o sofinanciranju
projekta (v nadaljevanju: pogodba o sofinanciranju);
– izvajal aktivnosti projekta v skladu s pogodbo
o sofinanciranju, veljavnimi predpisi, po dogovorjenem
vsebinskem, terminskem in finančnem načrtu ter po
pravilih stroke kakovostno in gospodarno ter k takšni
izvedbi zavezal projektne partnerje in zunanje izvajalce;
– za partnerstvo spremljal in skladu zagotavljal podatke o doseganju ciljev in kazalnikov, vključno s podatki
o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano s 27., 54.,
96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU;
– partnerje zavezal k izpolnjevanju določb pogodbe
o sofinanciranju in v roku 30 dni od podpisa te pogodbe
posredoval skladu s strani vseh partnerjev podpisan
partnerski sporazum. Pri pripravi partnerskega sporazuma so prijavitelji dolžni uporabiti vzorec partnerskega
sporazuma, ki je priloga razpisne dokumentacije. Priloga
št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma;
– najmanj 3 dni pred izvedbo sporočal termine in
lokacije izobraževanj skladu, ki lahko kadarkoli nenapovedano opravi kontrolo izvedbe in sporočal odpovedi
izobraževanj najkasneje 2 uri pred izvedbo na dan delavnice;
– skladu posredoval načrtovano dinamiko izplačil.
Ostale pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na javnem razpisu, so natančneje
določene v pogodbi o sofinanciranju projekta, ki je del
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga
št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta) in v navodilih sklada.
12. Viri financiranja in razpoložljiva višina sredstev
12.1 Viri financiranja
Javni razpis kot sestavni del neposredno potrjene
operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz
Evropskega socialnega sklada, in Republika Slovenija,
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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti kot posredniški organ.
Javni razpis se izvaja v okviru v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020, v okviru specifičnega cilja Povečanje zaposlenosti brezposelnih, še posebej starejših od
50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod
ISCED 3, prednostne naložbe: 8.1 Dostop do delovnih
mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno
z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene
od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje
in spodbujanjem mobilnosti delavcev, prednostne osi 8.
Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost
delovne sile.

KRVS (50 %) – skupaj
PP 150030 – PN 8.1 – Dostop do
delovnih mest – 14-20 – V – EU (80 %)
PP 150031 – PN 8.1 – Dostop do
delovnih mest – 14-20 – V – slovenska
udeležba (20 %)
KRZS (50 %) skupaj
PP 150032 – PN 8.1 – Dostop do
delovnih mest – 14-20 – Z – EU (80 %)
PP 150033 – PN 8.1 – Dostop do
delovnih mest – 14-20 – Z – slovenska
udeležba (20 %)
Skupaj javni razpis
EU del 80 %
SLO del 20 %

12.2 Razpoložljiva višina sredstev
Namenska sredstva EU predstavljajo 80 % celotnih
upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih
stroškov projekta.
Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih
sredstev za leta 2019, 2020, 2021 in 2022 znaša največ 3.638.312,00 EUR, od tega je 1.819.156,00 EUR
namenjenih za sofinanciranje projekta v KRVS in
1.819.156,00 EUR za sofinanciranje projekta v KRZS.
Razpoložljiva sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske
politike, po spodaj predvideni finančni dinamiki izplačil za
sofinanciranje realiziranih (že plačanih) stroškov projektov:

2019
513.500,00

2020
568.900,00

2021
564.420,00

2022
Skupaj
172.336,00 1.819.156,00

410.800,00

455.120,00

451.536,00

137.868,80 1.455.324,80

102.700,00

113.780,00

112.884,00

34.467,20

513.500,00

568.900,00

564.420,00

172.336,00 1.819.156,00

410.800,00

455.120,00

451.536,00

137.868,80 1.455.324,80

102.700,00

113.780,00

112.884,00

34.467,20

363.831,20

363.831,20

1.027.000,00 1.137.800,00 1.128.840,00 344.672,00 3.638.312,00
821.600,00
910.240,00
903.072,00 275.737,60 2.910.649,60
205.400,00
227.560,00
225.768,00
68.934,40
727.662,40

Finančna sredstva med kohezijskima regijama niso
prenosljiva, dinamika izplačil iz proračuna RS po letih se
lahko spreminja na podlagi utemeljenih razlogov (spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine), ki
vplivajo na spremenjeno izvajanje projektnih aktivnosti,
vendar ob pogoju zagotovljenih sredstev v proračunu
RS. Sredstva iz KRVS se dodelijo za projekt, ki ga
bo predložil upravičeni prijavitelj iz KRVS in bo svoje aktivnosti izvajal v KRVS. Sredstva za KRZS se podelijo za
projekt, ki ga bo predložil upravičeni prijavitelj iz KRZS
in bo svoje aktivnosti izvajal v KRZS.
13. Obdobje upravičenosti
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, so proračunska leta 2019, 2020, 2021 in 2022.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov na javnem
razpisu izbranih projektov se prične s podpisom pogodbe o sofinanciranju projekta sklada.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma vključenemu
partnerju nastali od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta do konca izvajanja sofinanciranih
projektnih aktivnosti, vendar najkasneje do 30. 6. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov prijavitelja in
partnerjev je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do 15. 7. 2022.
Odobreno obdobje izvajanja projekta se v izjemnih
okoliščinah lahko podaljša, vendar le na podlagi soglasja sklada in če so za to zagotovljena sredstva kohezijske
politike v proračunu RS.

Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje
o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo pogodbe
o sofinanciranju, se ne more sklicevati na spremenjene
okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, ki so nastale
po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.
14. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku
potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do
resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja
projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve
obveznosti, ali pa 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 o dodelitvi sredstev ali da
je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali
kaznivega dejanja, bo izbrani prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun
končnega prejemnika sredstev do dneva vračila skladu.
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15. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov projekta
Izbrani prijavitelj bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe
1304/2013/EU dolžan spremljati in skladu zagotavljati
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta.
Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih bo
potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja
operacije, so natančneje opredeljeni v Navodilih za prijavo na javni razpis, v točki 5.5. Dokazila za uveljavljanje
upravičenih stroškov.
Sklad bo na ravni pogodbe o sofinanciranju spremljal naslednje ključne kazalnike, ki jih mora prijavitelj predvideti v vlogi na razpis – prijavitelj jih načrtuje
glede na kohezijsko regijo, v kateri ima sedež projektno
partnerstvo. V okviru operacije se na ravni OP ne bo
spremljalo kazalnikov učinka, zato so načrtovani specifični kazalniki učinka na ravni operacije s ciljno vrednostjo v obeh kohezijskih regijah.
Kazalniki operacije so sledeči:
– specifični kazalnik učinka:
– število vključenih oseb v program: 3.200, od
tega:
– KRVS: Število vključenih oseb v program:
1.600;
– KRZS: Število vključenih oseb v program:
1.600
– od tega, število vključenih oseb v usposabljanja: 2.560 oseb (80 %), od tega:
– KRVS: Število vključenih oseb v usposabljanja: 1.280;
– KRZS: Število vključenih oseb v usposabljanja: 1.280.
– dodatni kazalnik učinka:
– KRVS: Število izvedenih srečanj z deležniki na
trgu dela: 3;
– KRVZ: Število izvedenih srečanj z deležniki na
trgu dela: 3;
– specifični kazalnik rezultata:
– KRVS: Delež ohranjenih ali novih zaposlitev:
25 %;
– KRZS: Delež ohranjenih ali novih zaposlitev:
25 %.
Obrazložitev kazalnika učinka:
Na ravni operacije je predvidena vključitev
3.200 oseb iz ciljne skupine v program, od tega 1.600
v KRVS in 1.600 v KRZS. Šteje se, da je oseba vključena v program, ko se na osnovi opravljenega informativnega srečanja v okviru aktivnosti za »Razvoj kariere«,
s podpisom dogovora o vključitvi v program z izvajalcem
v programa, vključi v nadaljnje aktivnosti programa (motivacijske delavnice, individualno obravnavo in potencialno v usposabljanje za razvoj kompetenc).
Število vključenih oseb v usposabljanje za »Razvoj
kompetenc« pomeni število vključenih oseb na osnovi
zaključene predhodne aktivnosti za »Razvoj kariere«.
Obrazložitev kazalnika rezultata:
Predviden rezultat za obe kohezijski regiji do leta
2022 je, da bo 25 % vseh oseb, ki bodo vključene v aktivnosti programa na podlagi podpisanega dogovora
o vključitvi med izvajalcem programa in osebo iz ciljne skupine, ob zaključku teh aktivnosti, bodisi ohranilo
zaposlitev pri istem delodajalcu ali dobilo novo zaposlitev pri drugem. Na ravni javnega razpisa to pomeni
800 oseb iz obeh kohezijskih regij (400 oseb v KRVS
in 400 oseb v KRZS). Kazalnik rezultata se bo meril
28. dan oziroma 4. teden po zaključku vključitve osebe
v program.
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16. Spremljanje podatkov o udeležencih
EU zakonodaja določa obveznost spremljanja
in vrednotenja operacij v 27., 54., 96. in 125. členu
Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členu Priloge I Uredbe
1304/2013/EU, za kar je potrebno pridobiti ustrezne podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projektov, vključno z osebnimi podatki, za vsakega udeleženca, ki se bo
udeležil usposabljanja, ki bo trajalo kumulativno več kot
40 ur. V te namene se pri vseh ukrepih, sofinanciranih
iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020, zbira, vodi, posreduje, uporablja,
obdeluje in shranjuje naslednje osebne podatke posameznikov v skladu z veljavno zakonodajo, ki sodelujejo
kot udeleženci na projektih:
– Ime
– Priimek
– Kontaktni podatki (elektronska pošta ali telefonska številka)
– Spol
– Starost
– Občina stalnega prebivališča
– Status na trgu dela
– Izobrazba
– Status v gospodinjstvu
– Pripadnost eni izmed navedenih skupin; migranti,
udeleženci tujega rodu, manjšine, invalidi, druge prikrajšane osebe, brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti
na področju nastanitve.
Izbrani prijavitelji so dolžni spremljati in skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno z osebnimi podatki posameznikov, ki
sodelujejo kot udeleženci na projektih, skladno z navodili sklada. To med drugim pomeni, da bo moral izbrani
prijavitelj za vse udeležence pridobiti in hraniti podatke
o udeležencih na projektu. Izbrani prijavitelj skladu poroča o udeležencih, za katere je pridobil podatke skladno
z navodili sklada. Dolžan je zagotoviti primarno agregacijo podatkov, pri tem pa zagotoviti, da hrani izvirne
listine (npr. vprašalnike). Spremljanje podatkov o udeležencih bo natančneje opredeljeno v Navodilih za prijavo na javni razpis v točki 5.5. Dokazila za uveljavljanje
upravičenih stroškov.
17. Kaznivo dejanje: v primeru začetka kazenskega
postopka zaradi morebitne ugotovitve kaznivega dejanja
povezanega z dodelitvijo sredstev ali izvajanjem operacije, bo sklad izplačevanje oziroma potrjevanje izplačil
začasno zadržal, dokler se sum kaznivega dejanja ne
bo potrdil ali ovrgel. V primeru pravnomočne sodne
odločbe, s katero bi bilo ugotovljeno kaznivo dejanje,
povezano z dodelitvijo sredstev prijaviteljem, bo sklad
odstopil od pogodbe.
18. Prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in
izdatkov
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že
bili povrnjeni iz katerega koli drugega javnega vira, ni
dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov ali, da je višina sofinanciranja projekta
presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko sklad
pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika sredstev do dneva vračila sredstev
skladu. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
V primeru ugotovitve, da je višina sofinanciranja
projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se
zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila
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skladu. Obrestna mera za izračun pogodbenih obveznosti je enaka obrestni meri za izračun zakonskih zamudnih obresti. V primeru, da prijavitelj ne vrne sredstev
v roku, tečejo zakonske zamudne obresti, ki so obračunane od dneva zamude do dneva vračila.
19. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da so se prijavitelj in projektni partnerji seznanili z vsebino javnega razpisa in
da se z njo strinjajo. Varovanje osebnih podatkov bo
zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva
varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom
Uredbe št. 1303/2013/EU in Splošno uredbo o varstvu
podatkov (GDPR).
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre,
so informacije javnega značaja, razen osebnih podatkov in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer
poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona
o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS,
št. 24/03, 61/05, 113/05 – ZInfP, 109/05 – ZDavP-1B,
28/06, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 – skl. US,
19/15 – odl. US, 102/15, 32/16, 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, velja domneva, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti
in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
20. Rok in način prijave
Prijavitelj odda vlogo v imenu celotnega projektnega partnerstva. Posamezni prijavitelj, ki na razpisu
sodeluje kot vodilni partner, lahko predloži le eno vlogo.
V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog, bo upoštevana tista vloga, ki bo na skladu evidentirana kot zadnja
prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo
s sklepom predstojnika sklada zavržene ter vrnjene
prijavitelju.
Projektni partnerji s podpisom izjave (Obrazec št. 2)
izrazijo zavezujočo namero sodelovanja, če bo projekt
izbran za sofinanciranje. Oddaja vloge pomeni, da se
projektno partnerstvo strinja s pogoji javnega razpisa in
z merili za ocenjevanje.
Vloge morajo biti poslane na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. Rok za oddajo vlog je
do vključno 7. 2. 2019.
Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se kot
pravočasna upošteva oddaja do vključno 23:59 ure na
dan roka. Če vloga ni poslana priporočeno, se kot datum
oddaje vloge šteje dan prejema vloge na sklad. Vloge,
ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne,
bodo s sklepom zavržene in bodo vrnjene prijavitelju.
Vloge se lahko vložijo tudi osebno v glavni pisarni sklada vsak delovni dan v poslovnem času (ponedeljek,
torek, četrtek od 9. do 15. ure, v sredo od 9. do 16. ure
in petek od 9. do 14. ure). Kot prejem prijave na sklad
se upoštevajo datum, ura in minuta oddaje prijave priporočeno na pošti ali prejem na sedežu sklada, če je
oddana osebno ali z navadno poštno pošiljko. Če je
prijava oddana priporočeno po pošti, mora imeti žig, ki
dokazuje uro, minuto in datum oddaje. Obravnavana bo
samo prijava, ki bo pravočasna in pravilno označena.
Sklad ne prevzema odgovornosti za poškodovane in
odprte ovojnice, poslane po pošti.
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Formalno popolna vloga
Predložena vloga mora biti v zaprtem ovitku, ovitek
pa mora biti označen z navedbo javnega razpisa: »Ne
odpiraj – Vloga na JR SPIN« in s polnim nazivom in
naslovom prijavitelja. Neustrezno označena vloga se
s sklepom zavrže.
Formalno popolno vlogo sestavljajo ustrezno izpolnjeni obrazci in priloge, podpisani s strani zakonitih
zastopnikov in žigosani (razen, če pravni subjekt ne
posluje z žigom, kar je potrebno navesti na mestu, kjer
je predviden žig):
Prijavitelj mora vlogi priložiti naslednje obrazce in
priloge:
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec;
– Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja/projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
– Obrazec št. 3: Terminski in finančni načrt;
– Kopija ustanovnega ali drugega temeljnega akta
– v kolikor ustrezna dejavnost ni razvidna iz uradnih
evidenc;
– Kopija pogodb o lastništvu oziroma najemu prostorov s tlorisno skico le-teh;
– Kopija pogodb o zaposlitvi za vodjo projekta in
strokovne sodelavce;
– Življenjepisi vodje projekta/strokovnih sodelavcev;
– Kopije potrdil o pridobljeni izobrazbi za vodjo projekta/strokovne sodelavce.
Vloga mora biti oddana v papirni obliki na obrazcih,
ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse
zahtevane priloge in podatke. Vlogo je potrebno posredovati tudi v elektronski obliki na podatkovnem nosilcu
– USB ključ.
V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski verziji se šteje, da je za presojo pomembna
tiskana verzija.
Označba ovitka
Vloge morajo biti oddane v zaprtem ovitku z vidno
oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR SPIN«. Vloge morajo
biti označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
V namen označbe ovitka, uporabite predlogo Priloga 5:
Označba vloge.
Dopolnitev vloge naj bo oddana v zaprtem ovitku
z vidno oznako: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge na JR
SPIN«. Dopolnitve vlog naj bodo označene s polnim
nazivom in naslovom prijavitelja.
21. Odpiranje vlog in obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega razpisa
Odpiranje vlog se bo začelo 12. 2. 2019 ob 10. uri,
na sedežu Sklada, Dunajska 20, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik sklada. Odpiranje vlog bo javno. V primeru
velikega števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali
podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
označeni kot zaupni, lahko komisija (na podlagi tretjega
odstavka 8. člena Uredbe o postopku, merilih načinih
dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog) odloči, da odpiranje prijav ni
javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti najkasneje
en delovni dan pred predvidenim datumom javnega
odpiranja z obvestilom na spletni strani sklada (www.
sklad-kadri.si).
Vloga mora biti oddana do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Predložena vloga mora biti v zaprtem ovitku, ovitek pa mora biti označen z navedbo
javnega razpisa »Ne odpiraj – Vloga na JR SPIN«, na
katerega se vloga nanaša. Neustrezno označena vloga
se s sklepom zavrže. Če vloga ni bila predložena v roku
se šteje, da je bila predložena prepozno. Taka vloga bo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na podlagi 7. člena Uredbe o postopku, merilih načinih
dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog, s sklepom zavržena.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno
izpolnjene in označene ovojnice z vlogami, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Nepravilno
izpolnjene in označene ovojnice se na podlagi 8. člena
Uredbe o postopku, merilih načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih
nalog vrnejo pošiljatelju.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odprtja vlog
pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom
za dopolnitev vlog in v določenem roku, bodo zavržene.
Sklad si pridržuje pravico, da prijavitelje ob morebitni nejasnosti prijave pozove tudi k dodatnim pojasnilom.
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 vloge glede na preostale prejete
vloge v okviru tega javnega razpisa.
Vsi prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni. Na podlagi predloga strokovne komisije bo predstojnik sklada sprejel odločitev o dodelitvi sredstev
v roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni od datuma odpiranja vlog. Izbrani prijavitelj bo vključen v seznam upravičenih prijaviteljev, ki bo obsegal navedbo upravičenih
prijaviteljev in prejemnikov sredstev, naziv projekta in
znesek javnih virov financiranja.
Sklad bo vsakemu izbranemu prijavitelju posredoval sklep o izboru in ga hkrati pozval k podpisu pogodbe.
Če se izbrani prijavitelj v osmih dneh od prejema obvestila oziroma poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval
s podpisom pogodbe o sofinanciranju, velja, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.
Zoper odločitev sklada o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri
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 z izbranimi prijavitelji.
22. Informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji
v razpisnem roku pridobijo na spletni strani sklada www.
sklad-kadri.si ali pri Mojci Golobin na elektronskem naslovu spin@sklad-kadri.si s pripisom Javni razpis za
sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela. Do (preteka) roka za
prijavo lahko razpisno dokumentacijo prevzamete na
skladu, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje,
glavna pisarna, v času uradnih ur (v ponedeljek, sredo
ali petek od 9. do 12. ure in v sredo od 14. do 16. ure).
Vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom in dokumentacijo javnega razpisa morajo
biti zahtevane v pisni obliki na elektronskem naslovu
spin@sklad-kadri.si in sicer najkasneje do 31. 1. 2019.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi
z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu
www.sklad-kadri.si.
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Sklad bo organiziral vsaj eno informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo
potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani sklada
www.sklad-kadri.si.
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko sklad
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
www.sklad-kadri.si.
Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje obrazce in priloge:
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec
– Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja/projektnega
partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 3.: Terminski in finančni načrt
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
projekta
– Priloga št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma
– Priloga št. 3: Vprašalnik za spremljanje podatkov
o udeležencih na operacijah, sofinanciranih iz ESS
– Priloga št. 4: Metodologija izračuna višine upravičenih stroškov izvedbe operacije
– Priloga št. 5: Označba vloge
Javni štipendijski, razvojni, invalidski,
preživninski sklad Republike Slovenije
Št. 5100-16/2018-2

Ob-3449/18

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 15. člena
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 –
ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 ZNOrg;
v nadaljevanju: zakon), 8. člena v zvezi s 145. členom
Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017,
št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41
z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,
št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44
z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018,
št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47
z dne 17. 8. 2018 in št. 6319-2/2013-48, z dne 18. 10.
2018; v nadaljevanju: Metodologija), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje slovenskega dela skupnih
flamsko slovenskih projektov, kjer Flamska
fundacija za raziskave (The Research Foundation –
Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega
flamsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na
javnem razpisu FWO v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.
Flamski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju
z vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta
pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta skladno z določili flamskega javnega razpisa in ga odda na
razpisu FWO.
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3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na
javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije
(RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco
RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi
agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom,
ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in
s predpisi agencije.
4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojno sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne flamsko slovenske raziskovalne projekte.
5. Pogoji za prijavitelje in vodje raziskovalnih projektov
(1) Agencija bo sofinancirala slovenski del skupnih
flamsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja FWO pozitivno ocenjeni in bo FWO
sofinancirala flamski del.
(2) Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina, ki
jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in
tehnični sodelavci.
(3) Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija,
v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih
pravic in obveznosti.
(4) Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike
Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje
nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
(Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17
in 9/18; v nadaljevanju: uredba), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno.
Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni raziskovalni projekt je 17 ur. Sodelujoča RO mora
v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati
vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med izvajanjem
raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče
RO v posameznem letu tudi 0 ur.
(5) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne
skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete (največji dovoljeni obseg na osebo
znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje
raziskovalne dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status
zasebnega raziskovalca.
(6) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov.
(7) Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se
preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru
raziskovalnih projektov.
(8) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji na dan zaključka javnega razpisa, člani projektne skupine pa na dan
podpisa pogodbe.
(9) Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati
pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo
Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.
(10) Znesek sofinanciranja flamskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira FWO, mora presegati

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega
projekta.
(11) Slovenski del skupnega flamsko slovenskega
raziskovalnega projekta ne sme presegati 75.000 EUR
letno preračunanih v FTE po izbrani cenovni kategoriji
oziroma za podoktorski projekt 1700 efektivnih raziskovalnih ur (1 FTE) cenovne kategorije B.
(12) Raziskovalni projekti se izvajajo kot temeljni
projekti.
(13) Raziskovalni projekti trajajo najmanj tri in največ štiri leta oziroma podoktorski projekt dve leti.
(14) Slovenski in flamski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstvena prispevka ene in druge strani morata
biti jasno razvidna.
6. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev
javnega razpisa: agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje z začetkom leta 2020
sprejela okvirno do 10 slovenskih delov skupnih flamsko
slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku
ocenjevanja FWO pozitivno ocenjeni in bo FWO sofinancirala flamski del. Slovenski del skupnega flamsko
slovenskega raziskovalnega projekta za posamezen
raziskovalni projekt ne sme presegati 75.000 EUR letno.
7. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena
pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobno uredi
način in drugi pogoji sofinanciranja.
Upravičeni stroški se določijo skladno z uredbo.
Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi
urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili uredbe, financirala
posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za
raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno.
8. Ocenjevalni postopek
Ocenjevalni postopek bo vodila FWO. Agencija na
podlagi mednarodnega sporazuma o vodilni agenciji
s FWO (ARRS-FWO) – Memorandum of Understanding
on the unilateral administration and mutual recognition
of evaluation procedures z dne 19. 11. 2012 sofinancira
udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih flamsko slovenskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu FWO
v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni
in predlagani v sofinanciranje.
Po zaključenem postopku ocenjevanja FWO obvesti agencijo o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih FWO predlaga v sofinanciranje, ZSA
obravnava in sprejme predlog finančno ovrednotenega
seznama ter ga posreduje v odločitev direktorju. Direktor
agencije na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru
oziroma zavrnitvi prijave.
9. Način, oblika in prijavni roki za predložitve prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski
obliki.
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu
Prijavna vloga ARRS-PROJ-LA-2019. Obe obliki prijave,
elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma
enaki.
9.1. Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in
žigosano v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava
na vodilno agencijo FWO« ter z nazivom in naslovom
prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
9.2.
Elektronsko
prijavo
(poimenovano
ARRS-PROJ-LA-2019-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
raziskovalnega projekta v Sloveniji) se odda na elektronski poštni naslov: LA.FWO@arrs.si.
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo
v tiskani obliki prispele na naslov ARRS do 1. 4. 2019 do
17. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 1. 4.
2019 do 17. ure (poštni žig).
Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot
izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska
družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh
na področju raziskovalne dejavnosti št. 007-7/2015-11
z dne 8. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za
dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2019.
Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in na predpisani način ter
vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni
razpis.
10. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 4. 4. 2019 ob 10. uri
v prostorih agencije.
V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste pravočasne in pravilno označene prijave, ki
vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane
podatke. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na
javni razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj
ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave,
ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga
izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije
http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386/1/400-59-71,
e-pošta: mojca.boc@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 5100-18/2018-1

Ob-3473/18

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/107, 9/11,
57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg), 8. člena v zvezi
z drugim odstavkom 144. člena Pravilnika o postopkih
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in
79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise – uradno prečiščeno
besedilo, št. 4 (št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017,
6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40
z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018,
6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43
z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018,
6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46
z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018,
6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49
z dne 19. 11. 2018 in 6319-2/2013-50 z dne 17. 12.
2018; v nadaljevanju: Metodologija) objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih
projektov v okviru komplementarne sheme
za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega
sveta (ERC)
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega razpisa za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov
v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise
Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (v nadaljevanju:
javni razpis) je sofinanciranje prilagojenega raziskovalnega projekta. Prijavitelj lahko prijavi prilagojeni raziskovalni
projekt v okviru komplementarne sheme (v nadaljevanju:
prilagojeni raziskovalni projekt), če recenzija prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (v nadaljevanju: mednarodni projekt) preseže prag za možno sofinanciranje,
kot ga določa Metodologija. Prilagojeni raziskovalni projekt mora omogočati realizacijo raziskav, ki bodo vodile
h glavnim ciljem mednarodnega projekta.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na
javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci, ki so
vpisani v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in
razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija
ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja
področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.
4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov, ki so
v postopku mednarodne evalvacije dosegli uspešnost,
kot je opredeljena v 6. točki predmetnega javnega razpisa, in sicer z namenom, da se prijaviteljem javnega
razpisa zagotovi pogoje, da izpopolnijo lastno znanstveno odličnost in prvotno idejo raziskovalnega projekta.
Obenem je cilj javnega razpisa, da vodja prilagojenega
raziskovalnega projekta po njegovem zaključku odda
prijavo na razpis ERC.
5. Pogoji
Prijavitelj in vodja prilagojenega raziskovalnega
projekta morata ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:
5.1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vodja prilagojenega raziskovalnega projekta:
(1) vodja prilagojenega raziskovalnega projekta
mora biti ob oddaji prijave zaposlen pri RO, ki je prijavitelj na predmetni javni razpis;
(2) vodja prilagojenega raziskovalnega projekta
mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji
(so vpisani v Evidenco RO);
(3) vodja prilagojenega raziskovalnega projekta
mora biti isti kot vodja mednarodnega projekta, ki je
bil predmet mednarodnega postopka ocenjevanja pri
ERC.
5.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
(1) prilagojeni raziskovalni projekt lahko prijavijo
prijavitelji, ki so na razpisih ERC (Starting Grant, Consolidator Grant in Advanced Grant) dosegli uspešnost, kot
je opredeljena v 6. točki predmetnega javnega razpisa,
niso pa bili izbrani za sofinanciranje;
(2) agencija prijavitelju sofinancira istočasno za
istega vodjo le en potekajoči prilagojeni raziskovalni
projekt;
(3) če je mednarodni projekt prijavil mednarodni
konzorcij, mora prijava prilagojenega raziskovalnega
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projekta vsebovati tudi izjave članov konzorcija o možnostih in obsegu sodelovanja ter višino sofinanciranja
v prilagojenem raziskovalnem projektu oziroma obrazložitev zakaj njihovo sodelovanje ni potrebno. Če so
v prilagojeni raziskovalni projekt vključeni člani mednarodnega konzorcija, agencija sofinancira samo tisti del
prilagojenega raziskovalnega projekta, ki se nanaša na
člane raziskovalne skupine, ki imajo evidenčno številko
raziskovalca pri agenciji (so vpisani v Evidenco RO).
6. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev
javnega razpisa
Agencija ob upoštevanju proračunskih možnosti sofinancira prilagojeni raziskovalni projekt, vendar največ
v obsegu, kot ga določa spodnja tabela:
Okvirni obseg in
Dosežena uspešnost na
Mednarodni razpis trajanje financiranja na
mednarodnem razpisu
mednarodnem razpisu (prag za možno sofinanciranje)
ERC Starting Grant do 300.000 EUR/leto ocena B na prvi stopnji
(do 5 let)
ocena B na drugi stopnji
ocena A na drugi stopnji,
vendar brez sofinanciranja
ERC Consolidator do 400.000 EUR/leto ocena B na prvi stopnji
Grant
(do 5 let)
ocena B na drugi stopnji
ocena A na drugi stopnji,
vendar brez sofinanciranja
ERC Advanced
do 500.000 EUR/leto ocena B na prvi stopnji
Grant
(do 5 let)
ocena B na drugi stopnji
ocena A na drugi stopnji,
vendar brez sofinanciranja

Merodajna je razlaga ocene v mednarodni recenziji
pri ERC.
Agencija bo v posameznem koledarskem letu sofinancirala okvirno 20 prilagojenih raziskovalnih projektov.
Število sprejetih projektov ter obseg in datum začetka sofinanciranja so vezani na proračunske možnosti. Na podlagi
dogovora med prijaviteljem in agencijo se določi datum
pričetka izvajanja prilagojenega raziskovalnega projekta.
7. Način sofinanciranja: z izbranim prijaviteljem na
javni razpis bo sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter pravice,
obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.
8. Postopek izbora: ocenjevalni postopek bo vodilo
občasno strokovno telo, ki ga imenuje Znanstveni svet
agencije (v nadaljevanju: ZSA). Občasno strokovno telo
v postopku ocenjevanja presodi, ali prilagojeni raziskovalni projekt omogoča realizacijo raziskav, ki bodo vodile
h glavnim ciljem mednarodnega projekta. Za vse prijave,
za katere občasno strokovno telo oceni, da so ustrezne,
pripravi predlog finančno ovrednotenega seznama prilagojenih raziskovalnih projektov ter ga posreduje v obravnavo
ZSA. ZSA sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama prilagojenih raziskovalnih projektov in ga posreduje
v odločitev direktorju. Direktor agencije sprejme sklep o sofinanciranju prilagojenih raziskovalnih projektov, na podlagi
katerega agencija izda individualna obvestila.
9. Način, oblika in roki za predložitev prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski
obliki.
Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot prijavna
vloga na obrazcu ARRS-ERC KS-2018.

Obseg in trajanje prilagojenega
raziskovalnega projekta, ki ga
sofinancira ARRS
do 75.000 EUR/leto (največ 2 leti)
do 100.000 EUR/leto (največ 2 leti)
do 150.000 EUR/leto (največ 2 leti)
do 75.000 EUR/leto (največ 3 leta)
do 100.000 EUR/leto (največ 3 leta)
do 150.000 EUR/leto (največ 3 leta)
do 100.000 EUR/leto (največ 3 leta)
do 150.000 EUR/leto (največ 3 leta)
do 200.000 EUR/leto (največ 3 leta)

9.1. Tiskana prijava
Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na komplementarno shemo« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
9.2. Elektronska prijava
Elektronsko prijavo se odda na elektronski poštni naslov: komplementarna.shema@arrs.si.
Prijavitelj elektronski obliki obrazca obvezno priloži
naslednje elektronske dokumente:
(1) elektronsko obliko obrazca ARRS-ERC KS-2018
(poimenovano ARRS-ERC KS-2018-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje projekta v Sloveniji),
(2) dokazilo o doseženi uspešnosti na mednarodnem
razpisu ERC (spremno pismo prijavitelju ERC projekta in
pripadajočo recenzijo) ter
(3) celotno prijavno vlogo na mednarodni razpis ERC.
9.3. Rok za predložitev prijave
Za pravočasne prijave se štejejo tiskane prijave, ki prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v treh mesecih
od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske
komisije k recenziji. Če datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno
na pošto, a najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijave.
9.4. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave
Nepravočasnih, nepravilno označenih in nepopolnih
prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in
bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem
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(razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se
prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je
oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter
vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta
javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu
s Pravilnikom o postopkih.
Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec projekta
nastopa gospodarska družba, morajo v skladu s Pravili
o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo, št. 1), št. 007-7/2015-11
z dne 8. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-KS-2016.
Javni razpis je odprt do preklica oziroma do objave
novega javnega razpisa.
10. Čas in kraj odpiranja prijav: komisija za odpiranje
prijav bo v 30 dneh od prejema prijave na sedežu agencije odprla vse dostavljene in pravilno označene prijave,
in sicer po vrstnem redu prispetja, glede na datum, uro
in minuto.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve
pristojnega organa.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo objavljen
v Uradnem listu Republike Slovenije in 3. 12. 2018 na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Bojanu
Volfu, po tel. 01/400-59-73, vsak delavnik od 9. do 12. ure,
ali po e-pošti: bojan.volf@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 403-04-0056/2018

Ob-3452/18

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 (Uradni vestnik MOV, št. 28/2017) in
Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik
MOV, št. 28/2017) Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov
na področju turizma v Mestni občini Velenje
za leto 2019
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju
turizma v Mestni občini Velenje z naslednjimi vsebinami:
delovanje društva, promocijsko-informativne dejavnosti,
dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, dejavnosti urejanja in varstva okolja, organizacija
izobraževanj, seminarjev, predavanj in delavnic z namenom pospeševanja razvoja turizma ter realizacija turističnih
projektov.
II. Razpisna področja
A: Sofinanciranje programov in projektov turističnih
društev
Na razpisno področje A se lahko prijavijo turistična
društva, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje.
B: Sofinanciranje programov in projektov turističnih
podmladkov
Na razpisno področje B se lahko prijavijo turistični
podmladki, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje in delujejo v okviru turističnih društev.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa niso:
– programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju
Mestne občine Velenje. Izjema so programi in projekti,

Št.

82 / 21. 12. 2018 /

Stran

2505

katerih vsebina je promocija oziroma trženje turistične ponudbe Mestne občine Velenje,
– programi in projekti, ki se sofinancirajo s posebnih
proračunskih postavk oziroma, ki so že pridobili proračunska sredstva Mestne občine Velenje,
– stroški dela oziroma plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, materialni stroški, potrebni za delovanje
prijavitelja (stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja …),
– programi in projekti, ki niso s področja turizma.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Za kandidiranje na javnem razpisu mora prijavitelj
izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima sedež na območju Mestne občine Velenje,
– ima skladno z veljavno zakonodajo urejeno vso potrebno dokumentacijo,
– ima zagotovljene pravne, organizacijske, materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za realizacijo
prijavljenih programov in projektov,
– je v preteklem letu sodeloval na najmanj treh prireditvah v organizaciji Mestne občine Velenje ali Turistične
zveze Velenje ali Zavoda za turizem ŠD.
Na razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji, ki niso
opravili programa in realizirali projektov, ki so jih prijavili na
javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na
področju turizma v Mestni občini Velenje v letu 2018 (izjema je ne realizacija zaradi višje sile ali razlogov, na katere
niso mogli vplivati).
IV. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav
Komisija za sofinanciranje programov in projektov na
področju turizma v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju:
komisija) bo pri ocenjevanju prijav upoštevala spodnja merila. Vrednotenje je podrobneje opredeljeno v priloženem
dokumentu Merila.
a) Za razpisno področje A – Sofinanciranje programov
in projektov turističnih društev
Splošna merila – program
– delovanje društva (število članov društva; vključevanje v prireditve Mestne občine Velenje ali Turistične zveze
Velenje ali Zavoda za turizem ŠD v letu 2018; organizacija
izobraževalnih dejavnosti v letu 2018; dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanju in
varstvu okolja);
– promocijsko-informacijska dejavnost (nastop na sejmih, vzdrževanje spletne strani in/ali družbenih omrežij,
redno posredovanje vsebin, sodelovanje pri osrednji letni
prireditvi Turistične zveze Velenje).
Splošna merila – projekt
– zasnova projekta (število posameznikov, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi projekta; organizacija in trajanje
projekta; kakovost predloženega projekta);
– doseg projekta (predvideno število obiskovalcev; predvidena promocija projekta);
– finančna konstrukcija projekta.
Prednostno bodo ovrednoteni tisti dogodki in prireditve, ki bodo imeli nacionalni ali mednarodni značaj in tisti,
ki bodo s svojimi vsebinami prispevali k povečani prepoznavnosti in obiskanosti Mestne občine Velenje. Prijavitelj
lahko prijavi en projekt.
b) Za razpisno področje B – Sofinanciranje programov
in projektov turističnih podmladkov
Splošna merila – program
– delovanje turističnega podmladka (število članov
turističnega podmladka; vključevanje podmladka v prireditve Mestne občine Velenje ali Turistične zveze Velenje ali
Zavoda za turizem ŠD v letu 2018; dejavnosti na področju
ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanju in
varstvu okolja);
– program turističnega podmladka (kakovost predloženega programa).
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Splošna merila – projekt
– zasnova projekta (število mladih posameznikov, ki
sodelujejo pri pripravi in izvedbi projekta; organizacija in
trajanje projekta; kakovost predloženega projekta);
– doseg projekta (predvideno število obiskovalcev ali
izdaj; predvidena promocija projekta).
Prednostno bodo ovrednoteni tisti dogodki in prireditve, ki bodo imeli nacionalni ali mednarodni značaj in tisti,
ki bodo s svojimi vsebinami prispevali k povečani prepoznavnosti in obiskanosti Mestne občine Velenje. Prijavitelj
lahko prijavi en projekt.
V. Priloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– za področje A: Sofinanciranje programov in projektov turističnih društev
– program dela društva za leto 2019 (Priloga 1),
– parafiran vzorec pogodbe (Priloga 2),
– število članov društva (Priloga 3),
– podpisi in žigi o sodelovanju na prireditvah Mestne občine Velenje ali Turistične zveze Velenje ali Zavoda
za turizem ŠD (Priloga 4),
– organizacija izobraževalnih vsebin (Priloga 5).
– za področje B: Sofinanciranje programov turističnih
podmladkov:
– program dela turističnega podmladka za leto 2019
(Priloga 1),
– parafiran vzorec pogodbe (Priloga 2),
– podpisi in žigi o sodelovanju na prireditvah Mestne občine Velenje ali Turistične zveze Velenje ali Zavoda
za turizem ŠD (Priloga 3).
Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in žigosa zakoniti zastopnik prijavitelja oziroma od njega pooblaščena oseba.
VI. Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v proračunu za izvedbo javnega razpisa, so:
– za razpisno področje A: 16.000 €,
– za razpisno področje B: 3.000 €.
Višina dodeljenih sredstev:
Na podlagi ocenjevanja vlog komisija pripravi predlog
prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev ter
ga posreduje županu Mestne občine Velenje, ki na podlagi predloga komisije izda sklepe o izboru prejemnikov
sredstev (v nadaljevanju: sklep).
Upravičenec je dolžan na Urad za razvoj in investicije
Mestne občine Velenje po zaključenem programu oziroma
projektu v letu 2019, dostaviti vsebinsko in finančno poročilo ter priložiti pisna dokazila (vabila, fotografije) o izvedenih
aktivnostih. Upravičenec lahko dostavi vsebinsko in finančno poročilo za zaključeni posamezni del programa, ki ga je
opredelil v svoji vlogi na javni razpis.
Upoštevana bodo vsebinska in finančna poročila, ki jih
bo Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje prejel do 25. novembra 2019. Izjema velja za projekte, ki bodo
izvedeni od vključno 25. novembra do vključno 31. decembra 2019. V tem primeru je upravičenec dolžan na Urad
za razvoj in investicije Mestne občine Velenje v roku 8 dni
po zaključenem projektu, dostaviti vsebinsko in finančno
poročilo ter priložiti pisna dokazila o izvedenih aktivnostih.
Upravičencu se bodo izplačala sredstva v višini, ki bodo izkazana s predloženim vsebinskim in finančnim poročilom,
vendar največ v višini, določeni s sklepom.
Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri
obravnavanju vlog zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2019.
VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2019. Izjema velja za
projekte, ki bodo izvedeni od vključno 25. novembra do
vključno 31. decembra 2019.
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VIII. Rok za vložitev vlog
Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 28. 1. 2019, do
14. ure.
Prijavitelj odda vlogo na javni razpis s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje – vložišče, soba 10.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo ne
glede na način dostave, prispele v vložišče MOV najkasneje do 14. ure roka za oddajo vloge.
Ovojnica mora biti ustrezno opremljena z izpolnjenim
obrazcem, iz katerega je razvidno, na katero področje se
prijavitelj prijavlja (A ali B) oziroma na njej označeno »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2019
Področje A« ali »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za
sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2019 Področje B«.
IX. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje vlog bo 29. januarja 2019, ob 11. uri,
v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.
Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali
jo je podala upravičena oseba in ali je glede na besedilo
javnega razpisa popolna. Odpiranje vlog je javno. O odpiranju vlog komisija sproti vodi zapisnik. Vse nepravočasne vloge ali neustrezno označene vloge se ne bodo
obravnavale, s sklepom bodo zavržene in se neodprte
vrnejo prijavitelju.
Prijavitelje, katerih vloge na javnem razpisu ne bodo
popolne, bo komisija v roku sedmih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi vlog. Rok za
dopolnitev ne sme biti daljši od petnajst delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala
(ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne
vloge.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Prijavitelj lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od prejema sklepa, in sicer na
naslov: Mestna občina Velenje, Urad za razvoj in investicije, Titov trg 1, 3320 Velenje. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. V pritožbi morajo
biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloča župan.
X. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 45 dneh po poteku
roka za predložitev vlog.
XI. Podpis pogodbe: Mestna občina Velenje posreduje upravičencu sklep ter ga hkrati pozove k podpisu
pogodbe. Če se upravičenec v roku petnajst dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo
na javni razpis.
XII. Nadzor nad porabo sredstev: nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov in nad porabo
dodeljenih sredstev opravlja Urad za razvoj in investicije
Mestne občine Velenje.
XIII. Razpisna dokumentacija in označitev vlog: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslovu Mestna
občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (Priložnosti – Javni razpisi, natečaji). Vloga, ki jo je potrebno oddati
na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila.
XIV. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani
po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/896-18-66 ali po
elektronski pošti urska.gabersek@velenje.si.
Mestna občina Velenje
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Razpisi delovnih mest
Ob-3451/18
Svet Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Mladinska ulica 12, 2000 Maribor, na podlagi 58. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa 7. redne seje Sveta zavoda
z dne 4. 12. 2018 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US:
U-l-269/12-24 in 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 in 49/16 –
ZOFVI-K, 25/17 – ZVaj ter sprem.).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela je 4. 7. 2019. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni
čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Za čas mandata bo sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni
v kazenskem postopku, navedeni potrdili ne smeta biti
starejši od 30 dni) pošljite v 8 delovnih dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Mladinska ulica 12, 2000 Maribor,
s pripisom Ne odpiraj – »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidat/-ka bo prejel/-a pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Konservatorija za glasbo in balet Maribor
123/2018-ND

Ob-3453/18

Svet Doma upokojencev Kranj v skladu s sprejetim sklepom sveta doma z dne 12. 12. 2018 in na
podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
25. člena Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1 (Uradni
list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16
– PZ-F, 52/16, 15/17 Odl. US: U-I-200/15-21) ter 32.,
33. in 35. člena Statuta zavoda št. 0070-3/2016 z dne
28. 11. 2016, razpisuje delovno mesto
direktorja
Doma upokojencev Kranj – (M/Ž)
za mandatno obdobje 2019–2024
1. V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo
na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
a) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki
izpolnjuje splošne zakonske pogoje in pogoje, določene

v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – UPB2 s spremembami, v nadaljevanju
ZSV). Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazati s pisnimi listinami (diploma o končanem izobraževanju, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, diploma
o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda, uradna dokazila o delovnih izkušnjah).
b) Zahtevana so znanja s področja organizacije
in vodenja neprofitne (osnovne) in profitne (dodatne)
dejavnosti, znanja s področja projektnega planiranja
in strateškega vodenja ter izdelan program (vizijo) za
vodenje zavoda.
c) Želena so znanja iz gerontologije in psihologije
starostnika; znanja s področja vodenja velikih skupin in
znanja s področja varstva pri delu za vodilne delavce.
Izpolnjevanje pogojev pod točkama (b) in (c), morajo
kandidati izkazati z uradnimi pisnimi dokazili.
d) Od kandidata se pričakuje, da ima smisel za poslovnost ter delo z ljudmi.
2. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direktorju
pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju,
ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo ali naslednji dan po preteku ali prekinitvi prejšnjega mandata,
če je bilo soglasje ministra izdano prej.
3. K pisni prijavi z vsemi dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev morajo kandidati priložiti življenjepis
in vizijo zavoda. Prijave z vsemi dokazili naj kandidati do 5. 1. 2019 pošljejo na naslov Dom upokojencev
Kranj, Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj, z oznako »Svet
zavoda – razpis za direktorja« s pripisom »Ne odpiraj!«.
Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne
bo obravnaval. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev Kranj
Št. 2176/2018

Ob-3471/18

V skladu z določili 32., 33., 34. in 35. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami),
56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami) in 37. ter 38. člena
Statuta Centra za usposabljanje, delo in varstvo, je Svet
Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna (v nadaljevanju: svet Centra) dne 17. 12. 2018 sprejel sklep
o razpisu prostega delovnega mesta
direktorja/direktorice
Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
1. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba
(VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu
in pet let delovnih izkušenj;
– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih
izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih
delovnih mestih;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega
varstva;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za
splošno izobraževanje;
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– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi
kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnje alinee, mora pa ga opraviti najkasneje
v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja,
sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha;
– predložiti mora svoj program razvoja centra za
mandatno obdobje.
2. Z imenovanim direktorjem/direktorico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja
mandata. Mandat traja 5 let.
3. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih
delovnih izkušnjah, morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na naslov Svet Centra, CUDV Dobrna,
Lokovina 13a, 3204 Dobrna, najkasneje v 20 dneh po
objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj-Prijava na razpis«.
4. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Dobrna
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Druge objave
Ob-3479/18
Obvestilo
o objavi Javnega poziva za izbor javnih kulturnih
programov na področjih kulturne dediščine,
arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti,
ki jih bo v letih 2019–2020 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
(oznaka JP-KAM 2019-2020)
Predmet programskega poziva je dveletno sofinanciranje javnih kulturnih programov nevladnih organizacij,
kot je opredeljeno v 56. členu ZUJIK, na enem izmed
naslednjih področij zagotavljanja in posredovanja javnih
kulturnih dobrin: kulturna dediščina, arhivska dejavnost
in knjižnična dejavnost.
Obseg sredstev, namenjenih za predmet tega programskega poziva (JP-KAM 2019-2020) za leto 2019
znaša skupaj predvidoma 216.000 EUR.
Javni poziv bo trajal od 14. 12. 2018 do 15. 1. 2019.
Besedilo javnega razpisa se 14. 12. 2018 objavi na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/
Ministrstvo za kulturo
Št. 35430-4/2017-3

Ob-3450/18
Obvestilo

o zaključku Javnega poziva 50SUB-AVPO17
Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup
novih avtobusov za izvajanje javnega potniškega
prometa na območjih občin s sprejetim Odlokom
o načrtu za kakovost zraka
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv 50SUB-AVPO17 Nepovratne finančne
spodbude občinam za nakup novih avtobusov za izvajanje javnega potniškega prometa na območjih občin
s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (Uradni
list RS, št. 56/17 in 39/18), zaključen.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-3478/18
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni
list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07,
45/08 in 91/13) določa in objavlja datum nastopa poslovanja notarja.
1. 1. 2019 prične s poslovanjem notarka Nina Ferligoj v Kopru, Kolodvorska cesta 2.
Notarska zbornica Slovenije
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-27/2006/38(1324-03)

Ob-3472/18

V register političnih strank se pri politični stranki
Slovenski ljudski stranki, s kratico imena SLS in s sedežem v Ljubljani, Beethovnova ulica 4, ter z matično številko 1029711000, vpiše sprememba zastopnika
stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Marjan Podobnik, roj. 24. 12. 1960, državljan Republike Slovenije,
s stalnim prebivališčem: Hrustovo 1, Hrustovo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

82 / 21. 12. 2018 /

Evidence sindikatov
Št. 101-8/2018-2

Ob-3152/18

Statut SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA GASILSKO REŠEVALNE SLUŽBE KRANJ, s sedežem
Bleiweisova cesta 34, Kranj, ki je bil sprejet na seji
18. 10. 2018, se vpiše v evidenco statutov in pravil sindikatov pri Upravni enoti Kranj, pod zaporedno številko
228.
Št. 101-12/2018-2

Ob-3184/18

Upravna enota Maribor z dnem izdaje te odločbe
hrani Pravila sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije Osnovne šole bratov Polančičev Maribor. Z dnem izdaje odločbe o hrambi statuta postane
sindikat pravna oseba.
Popolno ime sindikata je: SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE
OSNOVNE ŠOLE BRATOV POLANČIČEV MARIBOR,
s sedežem v Mariboru, Prešernova ulica 19, 2000
Maribor.
Skrajšano ime sindikata je: SVIZ OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR.
Statut sindikata je vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko
11/2018, z dne 2. 11. 2018.
Identifikacija – matična številka sindikata je
2595893000.
Št. 101-12/2018-4

Ob-3392/18

V evidenci hrambe statutov sindikatov, ki se vodi pri
Upravni enoti Koper, se pod zaporedno številko vpisa
59, kjer je z datumom vpisa v evidenco 5. 4. 1995 vpisan Sindikat Pošta Slovenije, d.o.o., Poslovna enota
Koper, s sedežem v Kopru, na naslovu Kolodvorska 4,
Koper, na podlagi odločbe št. 026-4/95 in s prvo spremembo iz leta 1996 v sedežu na naslovu Glagoljaška 8
ter drugo spremembo iz leta 2008 na podlagi odločbe,
št. 101-6/2008 v imenu Sindikat poštnih delavcev KS 90
ter kratici SPD – KS 90 ter spremembi naziva statuta
Statut sindikata poštnih delavcev KS 90, vpiše nov naziv
statuta: Statut sindikata poštnih delavcev, ime sindikata:
Sindikat poštnih delavcev in kratica sindikata: SPD.
Sprememba statuta, imena ter kratice velja od
27. 11. 2018 dalje.
Št. 101-48/2018-4

Ob-3403/18

Statut Sindikalne podružnice SKEI TEVIS –
Agencija za kadre, Kotnikova ulica 28, Ljubljana, ki
je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Center,
na podlagi odločbe št. 028-89/94-04/IO z dne 18. 10.
1994, in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 188, se z dnem 4. 12. 2018 izbriše
iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 02110-126/2018-2

Ob-3469/18

Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva
ulica 1, Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in 106/10 –
ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A in 79/12 – Odločba US)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Ugrin Matiji, pok. Mata »Konsiljer Urgrin«,
Kodolje, lastniku parc. št. 1460/1 k.o. 2619-Sočerga,
da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek ureditve meje – mejna obravnava parc.
št. 1458, 1459 s parc. št. 1460/1 k.o. 2619-Sočerga, ki jo
vodi samostojni podjetnik PARCELA-geodetske storitve
Mirko Veršič s.p., Ferrarska 17, Koper.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
dne 30. 11. 2018
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Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
I 66/2018

Os-3275/18

Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajni sodnici
Valentini Markič v izvršilni zadevi upnice Republike
Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Trg
Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, proti dolžniku Gianfrancu Tonchella, Via Enrico Toti 23, Trst, Italija (sedaj
neznanega bivališča), zaradi izterjave 2.977,06 EUR
s pp, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
s sklepom z dne 12. 11. 2018 dolžniku, ki je neznanega
bivališča in nima pooblaščenca, postavilo začasnega
zastopnika.
Začasna zastopnica je odvetnica Vida Mali Lemut,
Tovarniška c. 2 a, 5270 Ajdovščina.
Postavljena začasna zastopnica bo zastopala dolžnika Gianfranca Tonchella, sedaj neznanega bivališča,
vse dotlej, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 14. 11. 2018
P 2441/2017-IV

Os-3214/18

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni
svetovalki Nadji Lebar, v pravdni zadevi tožeče stranke:
Žan Luka Tkalec, Andreaševa ulica 14, Ljubljana, zoper
toženo stranko: Mitja Tkalec, naslov neznan, zaradi določitve preživnine, o postavitvi začasnega zastopnika,
6. novembra 2018 sklenilo:
Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje odvetnika Danijela Brtonclja, Kešetovo 1, Trbovlje.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2018
VL 65454/2018

Os-3385/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Polonica Zakrajšek, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Đorđetu
Stefanović, Tomačevo 39A, Ljubljana, ki ga zastopa zak.
zast. zač. zastopnik odvetnik Ines Grah, Trdinova ul. 7,
Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 11.604,24 EUR,
sklenilo:
Dolžniku Đorđetu Stefanović, Tomačevo 39A, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Ines Grah,
Trdinova ul. 7, Ljubljana.
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 4. 12. 2018
II P 721/2017

Os-3401/18

Okrajno sodišče v Ljubljani je po triažni sodnici Katarini Novšak, v pravdni zadevi tožeče stranke Franca
Trontelj, Rožna dolina, cesta XV 18a, Ljubljana, ki ga
zastopa Silvana Perković Nose, zakonita zastopnica
Principal d.o.o., Ob železnici 22, Ljubljana, zoper toženo
stranko: 1. Maja Vuzem, Celovška cesta 150, Ljubljana,
2. Krištof Meznarič, Preška cesta 25, Medvode, zaradi
plačila 4.729,70 EUR, dne 26. novembra 2018 sklenilo:
Prvo toženi stranki Maji Vuzem, Celovška
cesta 150, Ljubljana, se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se določi odvetnik Tomaž
Urbančič, Gerbičeva 57, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal prvo toženo stranko
vse do takrat, dokler prvo tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2018
0530 I 284/2016

Os-3391/18

Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi
upnice Liliane Aubert, EMŠO 0908932505764, Shedon
Street El. Segundo 937, California, ki jo zastopa odv.
Škerlj, odvetniška pisarna, d.o.o., Vrhovčeva ulica 1,
Novo mesto, zoper dolžnika Martina Patricka Jordan,
EMŠO 1505976501371, Bluebell 9310, Garden Ridge,
zaradi izterjave 9.660,78 EUR s pripadki, sklenilo:
Dolžniku Martinu Patricku Jordanu, Bluebell 9310,
78266 Garden Ridge, ZDA, se postavi začasna zastopnica Darja Bobnar, odvetnica v Novem mestu.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v predmetni izvršilni zadevi, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 29. 11. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 262/2016

Os-3183/18

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi zapuščinski postopek po dne 14. 12. 1956 umrlem Polanc Alojziju,
roj. 15. 2. 1880, z zadnjim prebivališčem na naslovu
Otlica 41, Ajdovščina.
Ker se ne ve za stalno ali začasno prebivališče zapustnikove hčerke Ivane, roj. Polanc, roj. 11. 6. 1920, poročene 10. 5. 1941 v Tolmezzo, Italija, ki bi prišla v poštev
za dedovanje po zapustniku, oziroma dedinje ni mogoče
v zadostni meri identificirati, sodišče poziva imenovano
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dedinjo in tudi vse druge, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku
1 leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na
sodni deski ter spletni strani tega sodišča.
Po preteku zgoraj navedenega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo in odločilo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi tretjega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 23. 10. 2018
D 187/2017

Os-3192/18

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski
postopek po dne 22. 10. 1923 umrlem Duren Janezu (Ivanu), roj. 12. 6. 1848, iz Gradišča 62, Vipava, poročenem
z Marjetko (Margerito) Duren, roj. Vidmar, roj. 29. 5. 1857.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, sta zapustnik in njegova vdova imela enajst otrok, in sicer: Duren
Janeza (Ivana), roj. 19. 1. 1878, poročen z Ano Milič
leta 1905 v Trstu, Duren Antona, roj. 9. 5. 1882, Duren
Frančiško, poročeno Čebuljic, roj. 3. 12. 1885, iz Trsta,
ki je imela enega nezakonskega sina Duren Rafaela, roj.
29. 9. 1910, poročenega s Terezo iz Trsta, Duren Marijo,
roj. 30. 6. 1887, umrlo dne 20. 7. 1943, z zadnjim prebivališčem v Trstu, Duren Angelo, roj. 4. 9. 1898, umrlo
dne 10. 2. 1957, z zadnjim prebivališčem v Trstu, ki je
imela enega nezakonskega sina Duren Edvarda, roj.
28. 1. 1920, umrlega 26. 7. 1920, Duren Paulino, roj. 9. 3.
1902, umrlo dne 3. 6. 1963, Duren Alojza, Duren Jožefa,
Duren Viktorija in Duren Kristjana, ki so vsi umrli že kot
otroci (stari leto ali manj), Duren Franca (Frančiška), roj.
29. 11. 1889 na Gradišču št. 62, Vipava, umrlega dne
30. 10. 1960, iz Škocjana (Šantoma) št. 72, poročenega
z Terezijo Duren, roj. Bizjak, ki sta imela naslednje otroke: Duren Silvestra, roj. 14. 9. 1924, poročenega z Marijo
Čehovin, Duren Ladislavo (ali Ladislav), roj. 19. 4. 1923,
umrlo (umrlega) dne 7. 8. 1924, Duren Franca, roj. 2. 5.
1921, državljana Italije, iz Piaccenze, Duren Ivana, roj.
27. 5. 1935, umrlega dne 25. 9. 2010, ki je bil poročen
z Duren Viktorijo, imela pa sta tri otroke, Ivico Cah, Frido
Babič in Duren Ivana. Ker se je slednji dedovanju odpovedal v svojem imenu, je na njegovo mesto stopil njegov
sin, zapustnikov vnuk Duren Sebastjan. Navedeni so
edini znani dediči.
Po nekaterih podatkih naj bi Terezija Duren, roj. Bizjak, imela še nezakonsko hčerko Ivano Rovan, roj. Bizjak,
roj. 17. 8. 1917, umrlo dne 20. 8. 2005, iz Kolombana
št. 77, Koper.
Sodišču ni uspelo pridobiti podatkov o dedičih zgoraj
navedenih zapustnikovih potomcev, zato poziva vse tiste,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v enem
letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in sodni
deski tega sodišča priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
in zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Sodišče je ta oklic objavilo na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD).
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 6. 11. 2018
D 624/2018

Os-3298/18

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Ljudmili Jurko, rojeni 7. 7. 1927,
samski, Slovenki, umrli 12. 8. 2018, nazadnje stanujoči
Strmec nad Dobrno 19, Dobrna.

Zapustnica je bila samska in ni zapustila otrok, zato
bi po zakonu prišli v poštev za dedovanje dediči II. dednega reda (starši oziroma zapustnikovi bratje in sestre
oziroma polbrati in polsestre oziroma nečaki in nečakinje
oziroma njihovi potomci). Sodišču je znano, da so to zap.
nečaki Marija Krajnc, Milan Borovnik in Justina Mešl ter
zap. pranečaka po pok. nečaku Ivanu Borovniku, vsi potomci pokojne zap. sestre Justine Borovnik, po pok. zap.
bratu Jerneju Jurku zap. nečaki Janko, Justina, Nada in
Marjana, po pokojni zap. sestri Angeli pa še trije nečaki.
Zapustnica je napravila notarsko oporoko, ki sta jo
kot veljavno priznala le oporočna dediča. O veljavnosti
razglašene oporoke pa se morajo izjaviti zakoniti dediči
pokojne, vendar pa sodišču vsi niso znani, prav tako
pa sodišče ne razpolaga s potrebnimi podatki zakonitih
dedičev.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem
listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo priglasili,
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter odločilo
na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 11. 2018
D 169/2017

Os-3180/18

Pred naslovnim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Murselu Dautoviću, rojenem 2. 1.
1953 in umrlem 22. 6. 2017, nazadnje stanujočem Neveljska pot 26, Kamnik.
Sodišče je že z oklicem pozivalo dediča Resada
Dautovića, da se priglasi naslovnemu sodišču v roku
enega leta, vendar pa se na oklic dedič ni javil. Glede
na to, je sodišče dediču postavilo začasnega zastopnika v skladu s 4. in 5. točko drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 163. členom
Zakona o dedovanju, in za začasno zastopnico postavilo
odvetnico Suzano Miklič Nikič, Ljubljanska cesta 102,
Domžale. Postavljena začasna zastopnica bo dediča zastopala v postopku vse do takrat, dokler dedič oziroma
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 2. 11. 2018
D 125/2017

Os-3141/18

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po
pokojnem Hotujec Zdravku, sinu Selaković Radeta, roj.
27. 3. 1954, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujočem v Kočevju, Ljubljanska cesta 9, umrlem 1. 5. 2017
v Stari Cerkvi.
Vsi zapustn. dediči prvega in drugega dednega reda
so se dediščini odpovedali, dediči tretjega dednega reda
pa sodišču niso znani.
Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem
poziva vse dediče tretjega dednega reda, to pa so potomci pred zapustnikom umrlih zapustn. dedov in babic,
da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem
listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni
strani tukajšnjega sodišča, zglasijo ter uveljavljajo svojo
pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo
v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 8. 10. 2018
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D 252/2017

Os-3266/18

Po pok. Bračko Pavlu, sinu Evalda, roj. 18. 10. 1951,
nazadnje stan. v Kopru, Kozlovičeva ulica 19, ki je umrl
dne 16. 2. 2017 in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 11. 2018
D 13/1956

Os-3362/18

Zapuščinska zadeva: po Ivanu Furlanu, sinu Matije,
roj. dne 11. 9. 1868, nazadnje stanujočem Črnotiče 25,
Črni Kal, ki je umrl dne 9. 12. 1940.
V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podatkov izhaja, da so upravičenci do dedovanja zapustnikovega naknadno najdenega premoženja vnuki Jožef
Furlan, Marija Olenik, Majda Petrinja in Jožef Andrejašič
ml., zet Jožef Andrejašič ter dediči po pok. zapustnikovi
hčerki Cirili Ste(i)pančič, zetu Emilju Furlanu in vnukinjah
Adeliji Furlan ter Mariji Bianchi, glede katerih pa sodišče
nima podatkov.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 11. 2018
D 121/2016

Os-3394/18

Josip Koren, sin Josipa, rojen 13. 2. 1860, iz Črnega
Kala, Črnotiče 52, je dne 5. 8. 1902 umrl in ni zapustil
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Koren Josip, sin Josipa, je imel sina Koren Ivana in hčerko
Koren Ivano. Iščejo se dediči poslednjih dveh.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 12. 2018
D 114/2018

Os-3182/18

V zapuščinski zadevi po pokojni Ivani Najdenik, rojeni 6. 5. 1937, umrli 21. 5. 2018, nazadnje stanujoči Zgornja Voličina 99, Voličina, gre za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena
Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča,
da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
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dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva
objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to
zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za
začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi
zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine
brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 5. 11. 2018
I D 1427/2017

Os-3251/18

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Cesar Ivani, hčerki Zupančič Lovra,
rojeni dne 24. 5. 1927, umrli dne 29. 3. 2017, nazadnje
stanujoči na naslovu Ulica Polonce Čude 7, Ljubljana,
državljanki Republike Slovenije.
Ker sodišču niso znani podatki o potencialnih zakonitih dedičih po pokojnem – konkretno sorodnikih III. dednega reda, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok.
Cesar Ivani poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 2018
I D 624/2018

Os-2988/18

V zapuščinski zadevi po pokojnem Viktorju Jovanović, rojen 23. 4. 1951, umrl 21. 3. 2018, nazadnje stanujoč
Meljski dol 21, Maribor, 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. 10. 2018
D 293/2016

Os-3194/18

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojni Ani Ražman, rojeni Marsič, dne 22. 4.
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1874, nazadnje stanujoči v Izoli, Malija 79 in umrli dne
21. 3. 1949.
Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino sestavljajo nepremičnine.
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zapustničinih
dedičih, zato pozivamo morebitne zapustničine dediče, da
se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 5. 11. 2018
D 403/2018

Os-3195/18

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Antonu Klevi (Cleva Antonio fu Matteo
qdm Simone), neznanega naslova in datuma rojstva, razglašenim za mrtvega z dnem 2. 12. 1942.
Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino sestavlja ena nepremičnina.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče, da se
priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 5. 11. 2018

Oklici pogrešanih
N 5/2018 in N 59/2018

Os-3402/18

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku nepravdni postopek predlagateljice Anice Teme, Zagradec 32A,
Zagradec, zoper nasprotna udeleženca: Franc Meglič,
roj. 24. 3. 1881, v kraju Krka in Frančiška Meglič, roj.
Mavsar, roj. 30. 1. 1863, v kraju Valična vas, zadnje
znano stalno prebivališče Valična vas 22, Zagradec, zaradi predloga za razglasitev pogrešanega za mrtvega.
Franc Meglič in Frančiška Meglič sta sklenila zakonsko zvezo dne 24. 1. 1910, kar je razvidno iz matičnega
registra o sklenitvi zakonske zveze. Zaznambe o smrti
niso vpisane. Iz Statusa animaruma župnije Zagradec
za Valično vas 22 je ob vpisu Franca in Frančiške Meglič
zaznamba »odšla v Ameriko«. Iz zemljiškega lista za
skupno gospodinjstvo Valična vas 22, Zagradec, z dne
20. 6. 1947 je razvidno, da je lastnik nepremičnin, ki so
v zakupu, Franc Meglič v Ameriki. To je tudi zadnji znani
podatek pogrešanega.
Sodišče poziva pogrešana, da se oglasita, kakor tudi
vse, ki karkoli vedo o življenju in smrti pogrešanih Franca
in Frančiške Meglič, da to sporočijo sodišču v 3 mesecih
od objave tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega
roka pogrešana razglasilo za mrtva.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 30. 11. 2018
N 12/2018

Os-3390/18

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni
postopek predlagatelja Valterja Čarmana, Čiginj 57/c, Tolmin, zaradi razglasitve nasprotnih udeležencev: Angela
Cencič, 9 Rue de Verdun Arc les Graj (Haute Saone),

Francija, Franc Cencič, 9 Rue de Verdun Arc les Graj
(Haute Saone), Francija, Giorgina Cencič, 9 Rue de Verdun Arc les Graj (Haute Saone), Francija, Leonard Cencič, 9 Rue de Verdun Arc les Graj (Haute Saone), Francija, Marija Cencič, 9 Rue de Verdun Arc les Graj (Haute
Saone), Francija, Alojz Cencič, Calle, Andangola 4327,
Villa Marconi, J. Casanova, Buenos Aires, Argentina, Anton Cencič, Chameraj, Haute Marne, Francija, Jožef Cencič, Chameraj, Haute Marne, Francija, Leonard-Vincenc
Cencič, Chameraj, Haute Marne, Francija, Pavla Geresi,
Rue 9, Vernalle Jangres, Haute Marne, Francija, Amalija
Namedaf, 147 Robert St. Toronto 4, Ontario, Kanada,
Marija Škvor, Calle Bulgaria, Villa Marconi, J. Casanova,
Buenos Aires, Argentina, za mrtve.
Iz spisovnih podatkov izhaja, da so nasprotni udeleženci nepremičnini s parc. št. 177/2 in 177/3 k.o. 2215
Robidišče, pri katerih so v zemljiški knjigi vpisani kot
solastniki, podedovali v letih 1964 oziroma 1965 po pokojnih starših oziroma starih starših Leonardu Cenciču,
pok. Ivana ter Rozaliji Cencič, pok. Štefana. Iz izdanih
sklepov o dedovanju je razvidno, da imenovani že takrat
niso živeli v Sloveniji. Ker se zapuščinskih obravnav niso
udeleževali, sodišče tudi ni moglo pridobiti vseh njihovih
osebnih podatkov.
Pogrešane bo v postopku, kot skrbnik za poseben
primer, zastopal Center za socialno delo Severna Primorska, Cankarjeva ulica 6, Tolmin, po pooblaščeni osebi.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanih oziroma njihovi
smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni primer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče, po
poteku tega roka, razglasilo pogrešane za mrtve v skladu
z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 5. 12. 2018

Kolektivni delovni spori
X Pd 161/2018

Os-3454/18

Delovno sodišče v Celju na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – ZDSS-1 obvešča
vse zainteresirane stranke, da se je pri tem sodišču
začel naslednji kolektivni delovni spor: X Pd 161/2018.
Predsednica senata: Mag. Ida Dimec.
Predlagatelj: ŠTORE STEEL d.o.o., Železarska
cesta 3, Štore, ki jo zastopa Marjan Feguš, odvetnik
v Celju.
Nasprotni udeleženec: 1. KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV – SINDIKATI ŠTAJERSKA
(KSS-SŠ), ŠTORE STEEL, Železarska cesta 3, Štore,
2. KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV, Trg
svobode 26 F, Slovenska Bistrica, ki ju zastopa Mitja
Pukšič, odvetnik v Slovenski Bistrici,
zaradi: ugotovitve nezakonitosti stavke (pcto
10.000,00 EUR).
Vse osebe, organi in združenja, ki so nosilci pravic
in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, se lahko
udeležijo postopka (prvi odstavek 51. člena ZDSS-1).
Svojo udeležbo v postopku lahko prijavijo ves čas postopka na naroku ali s pisno vlogo (drugi odstavek
51. člena ZDSS-1).
To obvestilo je od 11. 12. 2018 objavljeno na oglasni
deski tega sodišča. Prav tako je objavljeno tudi v Uradnem listu RS in na spletni strani tega sodišča.
Delovno sodišče v Celju
dne 11. 12. 2018
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2517

Preklici
Spričevala preklicujejo
Toman Teja, Breznica 60b, Žirovnica, diplomo,
št. D04644, izdajatelj UM Fakulteta za organizacijske
vede, leto izdaje 2001. gnl-339989

Drugo preklicujejo
Arzenšek Alojz, Zalog pod Uršulo 6a, Dramlje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500030038001, izdal
Cetis Celje d.d. gnl-340010
EVO TRANS d.o.o., Ždinja vas 51A, Novo mesto,
potrdilo za voznika, št. 014014/SŠD35-2-1254/2017, izdano na ime Bojan Šukalo. gno-340007
Globus
logistik
d.o.o.,
Kraljeva
ulica 15, Koper – Capodistria, potrdilo za voznika,
št. 013971/RB27-2-4142/2018, izdano na ime Azdejković Marjan. gnd-339993
Globus
logistik
d.o.o.,
Kraljeva
ulica 15, Koper – Capodistria, potrdilo za voznika,
št. 013971/SŠD27-2-3032/2018, izdano na ime Skopljak
Armin. gnc-339994
Globus
logistik
d.o.o.,
Kraljeva
ulica 15, Koper – Capodistria, potrdilo za voznika,
št. 013971/AD27-2-431/2017, izdano na ime Džaferović Nermin. gnb-339995
Globus
logistik
d.o.o.,
Kraljeva
ulica 15, Koper – Capodistria, potrdilo za voznika,
št. 013971/RB27-2-1152/2018, izdano na ime Đusić
Dragan. gnz-339996
Globus
logistik
d.o.o.,
Kraljeva
ulica 15, Koper – Capodistria, potrdilo za voznika,
št. 013971/AD27-4-2970/2016, izdano na ime Karić
Adel. gny-339997
Globus
logistik
d.o.o.,
Kraljeva
ulica 15, Koper – Capodistria, potrdilo za voznika,
št. 013971/SŠD27-3-7251/2017, izdano na ime Mehmedović Mustafa. gnx-339998

Globus
logistik
d.o.o.,
Kraljeva
ulica 15, Koper – Capodistria, potrdilo za voznika,
št. 013971/RB27-2/1599/2018, izdano na ime Pešić Ivica. gnw-339999
Globus
logistik
d.o.o.,
Kraljeva
ulica 15, Koper – Capodistria, potrdilo za voznika,
št. 013971/RB27-2-3483/2017, izdano na ime Skopljak
Armin. gnv-340000
Globus
logistik
d.o.o.,
Kraljeva
ulica 15, Koper – Capodistria, potrdilo za voznika,
št. 013971/SŠD27-2-5481/2017, izdano na ime Stojković Ivan. gnu-340001
Globus
logistik
d.o.o.,
Kraljeva
ulica 15, Koper – Capodistria, potrdilo za voznika,
št. 013971/SŠD27-3-5481/2017, izdano na ime Aleksandar Tatić. gnt-340002
HISAR LJUBLJANA d.o.o., Kolodvorska ulica 20,
Ljubljana, izvod licence, št. G007617/04314/003, za vozilo reg. št. LJUG-564. gnr-340004
HISAR LJUBLJANA d.o.o., Kolodvorska ulica 20,
Ljubljana, izvod licence, št. GE007615/04314/003, za
vozilo reg. št. LJ-VZ-807. gnq-340005
JOSIP ŠAMU S.P., Nove Loke 5, Mozirje, izvod
licence, št. 762/004, za vozilo avtobus MAN, reg.
št. CE EK 263, veljavnost do 26. 12. 2022. gnn-340008
Kač Lidija, Vremski Britof 11, Vremski Britof, študentsko izkaznico, št. 31090117, izdala Univerza
v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo. gnf-339991
Košir Mark, Kotnikova 25, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gns-340003
MITRAŠEVIĆ d.o.o., Obrežje 79, Jesenice
na Dolenjskem, dovolilnice, št. 0909, 0914, 1844,
oznaka 070/11, BiH – tretje države. gnt-340006
NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500054505000, izdal Cetis
Celje d.d., na ime Slavoljub Milenković. gne-339992
PLOJ d.o.o., Zagrebška cesta 24, Maribor, dovolilnico, št. 0000100, oznaka države 807/11, država Makedonija. gnm-340009
Špiljak Marijan, Dobriša vas 3a, Petrovče, izkaznico vojnega veterana, št. 9442, izdajatelj Upravna enota
Celje, leto izdaje 2009. gng-339990
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